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Goede vrienden en weldoeners, 

Als de Advent aanbreekt, dan begint 
voor de christen een tijd var.t wachten en 
vurig verlangen. Hij richt het oog op de 
hemel en ziet uit naar de beloofde Ver
losser, die in de Kerstnacht opnieuw in dit 
dal van tranen komt om boetend de schuld 
en de zonde van de mensheid te drélgen en 
in ons hart het vlees aan te nemen:. 
»Dauwt, hemelen, uit den hoge; moge de 
Gerechte nederdalen uit de wolken als een 
regen; de aar~e moge zich openen om de 
Verlosser voort te brengen.« Zo smeekt de 
Kerk gedurende de vier weken van wach
ten in haar gebeden en gezangen, tot ze in 
vervulling is gegaan, »de Openbaring van 
de heerlijkheid van God door het gelaat 
van Jezus Christus. Het gelaat van de 
Heer, manifestatie van de eigenschappen 
en volmaaktheden van God: de schoonheid 
van Zijn heiligheid, het liefdevolle van Zijn 
erbarming, de lichtglans van Zijn hemel, 
de majesteit van Zijn wet, de harmonie van 
de werken van Zijn Voorzienigheid, de 
verrukkelijke klank van Zijn stem, waar
door Hij de strijd aanbindt tegen het vlees 
en de spreekbuis is van de ziel die vecht 
tegen wereld en duivel« (kardinaal New
man). 

Zoals de allerzaligste Maagd het godde
lijk Kind ontvangt en door de duisternis 
van vóór Kerstmis heen draagt, zo bewaart 
de Kerk het geheim van haar goddelijke 
Verlosser en draagt ze 't door de eeuwen 
heen. Met het voortschrijden van de geze
gende Adventstijd wordt ons hart meer 
ontvankelijk voor het ideaal van de christe
lijke volmaaktheid en begint het er vuriger 
naar te verlangen. Want maar één ding is 
noodzakelijk en waar en goed en schoon: 
de heiligheid. Heiligheid is niets anders 
dan dat het »ik« wijkt voor het »Hij«, het 
eeuwige wordt gevestigd op het offer van 
het tijdelijke en het menselijke wordt inge-
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ruild voor het goddelijke. »God is mens 
geworden, opdat de mens door de God
mens God wordt«, zegt de H. Augustinus. 
• Ondertussen gaat alles in Kerk en wereld 

maar door alsof God nooit mens geworden 
was, . alsof het verlossend Kruis van Chri
stus niet midden onder ons was opgericht, 
alsof Jezus nooit onder ons had gewoond 
en Zijn verlossingswerk niet dagelijks had 
hernieuwd door het heilig offer op onze 
altaren. In het Vaticaan wordt de terroris
tenleider Arafat ontvangen, de Duitse 
bisschoppen sporen hun geestelijken aan 
om voor de godsdienstoefeningen van de 
mohammedanen parochiezalen ter beschik
king te stellen, aartsbisschop Degenhart 
van Paderbom omschrijft in zijn bisdom
blad het wezen van ·het katholiek bijzonder 
onderwijs als iets was bijdraagt tot de 
democratie en het pluralisme in onze maat
schappij. In Neviges (Nordrhein-West
falen) is tijdens een aan de missie gewijde 
»dienst« voor de jeugçi, die door 700 perso
nen werd bijgewoond, tussen Gloria en 
Sanctus vis in kerrie-saus uitgereikt! Geen 
wonder dat kardinaal Höffner kort geleden 
moest meedelen dat het kerkbezoek in 
Keulen de laatste jaren met meer dan 40% 
was gedaald. Het kan .dan ook niet anders 
of het katholicisme van na 't Concilie is tu
berculeus, immers, het haalt zijn levens
kracht niet meer uit de bronnen van de 
heiligheid. Wat er in de twintig jaren sinds 
het begin van het Concilie is gebeurd, 
vormt wel de zwaarste beproeving die de 
mensheid tot nu toe te dragen heeft gekre
gen. Om een ramp te ontgaan zou men on
verwijld moeten beginnen met de · uitvoe
ring van een program dat de volgende 
hoofdpunten bevat: 

1. Herstel van een duidelijk kerkbegrip, 
waarin wordt onderstreept dat de rooms
katholieke Kerk voor alle mensen nood
zakelijk is ter zaligheid. 

2. Ophouden met de illusie van een 



oecumene waardoor de weg geëffend 
wordt naar het syncretisme. 

3. Ontslag en passende kerkelijke straf
fen voor alle dwaalleraren op kerkelijke 
leerstoelen en in de geloofsverkondiging. 

4. Zorgvuldige toetsing van de documen
ten van het Tweede Vaticaans Concilie aan 
de traditie van de Kerk, vooral aan het 
Concilie van Trente· en de sociale leer van 
de Pausen in de laatste 150 jaar. 

5. Onmiddellijke en onvoorwaardelijke 
terugkeer naar het overgeleverde, ware, 
heilige Misoffer. 

6. Onmiddelijke afschaffing van alle twij
felachtige manieren om de sacramenten toe 
te dienen, waarbij vooral de handcommu
nie, die geloof en eerbied ondermijnt, moet 
worden verboden. 

7. Onvoorwaardelijk strenge verkon
diging van de Tien Geboden van God en 
van de zedeleer van de Kerk. 

8. Herstel van de oorspronkelijke geest 
en tucht in orden en congregaties, en be
vor<l~ring van priester- en kloosterroepin
gen. 

9. Bevordering van de devotie tot de H. 
Eucharistie en de H. Maagd, en aanmoe
diging tot missieijver in een geseculari
seerde maatschappij. 

10. Dringende oproep tot heel de mens
heid om te bidden en boete te doen. 

Ons werk, dat dit jaar in zijn verschil
lende huizen vijf en vijftig priesterkandi
daten, een twaalftal broeders en tien 
zusterpostulanten kon opnemen, wil pre-

»Die Welt«, ·6-9-'82 

cies deze . weg gaan. Natuurlijk zijn daar
bij niet al die candidaten geteld die inge
treden zijn in de kloosters die zeer nauw met 
ons verbonden zijn, zoals b. v. de bene
dictijnen van Le Barroux. Nadat we, naar 
het bewonderenswaardig voorbeeld van 
onze medebroeders in Frankrijk en de 
USA, op I september in Brilon-Wald onze 
eerste school met tien leerlingen geopend 
hebben, zullen we dit apostolaat met alle 
kracht trachten te ontwikkelen. Niet om 
aan pluralistische vorming te doen, maar 
om all-round christelijke persoonlijkheden 
te ontwikkelen. Nu al zijn onze scholen 
een bron van vele roepingen. Morgen zul
len ze ook een zuurdesem worden voor de 
wederopbouw van een christelijke sociale 
orde. Het uur van de katholieke waarheid 
zal slaan! De toekomst .behoort noch de 
liberalen, noch de modernisten. Ze behoort 
aan het goddelijk Kind in de kribbe van de 
stal te Bethlehem. Komt, _laten we ernaar 
toesnellen om het in diepe deemoed te 
aanbidden en het tot onze Koning te 
maken: Koning van ons denken en willen, 
Koning van onze liefde. 

Van harte wens /ik U een rustige, medi
tatieve Advent, en nu al, door de voor
spraak van de hoogheilige Moeder, de 
rijkste zegen van het goddelijk Kind en 
Zijn lieve glimlach in de heilige Nacht. 

Saarbrücken, op 't feest van de H. Hedwig, 
16. oktober 1982 

P. Franz Schmidberger 

Kan de Paus de oorlog verbieden? 
Sceptische terugblik op de katholiekendag te Düsseldorf 

Vooruitlopend op het effect van de 
katholiekendag die gisteren ten einde liep 
waren er een paar interessante uitlatingen. 
Hans Maier, voorzitter van het organiser
end lekencomité, zei dat er niet méér te 
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verwachten was dan dat men bereidwillig 
en tolerant in dialoog zou blijven. De theo
loog uit Tübingen, Norbert Greinacher, die 
samen met Hans Küng, Emesto Cardenal 
en andere personen met een wit voetje bij 



de pers de »katholiekendag van beneden 
af« profileerde, zag in 't feit dat er in 1963 
nog 52 % jonge katholieken tussen 16 en 29 
regelmatig naar de kerk gingen, en in 1980 
maar 16%, een »gebrek aan dynamiek« bij 
de officiële Kerk. En kardinaal Höffner, de 
voorzitter van de Duitse bisschoppencon
ferentie, meende dat het idee van de een
zijdige ontwapening zonder tegenprestatie 
christelijk evengoed te verdedigen was als 
de eis tot bewapeningsevenwicht. 

Vraag aan Hans Maier: Sinds wanneer 
moet men hopen dat de katholieken bereid 
blijven om verder te dialogeren? Sinds 
wanneer zijn er deze bijna niet te over
bruggen tegenstellingen? Misschien sedert 
de opening naar links door Johannes XXIII 
(»Mater et Magistra«)? 
· De theoloog Greinacher zoti eigenlijk op 

de gedachte moeten komen dat er sinds 
1963 iets beslissends is gebeurd. Diegenen 
die radicale verandering wilden en die na 
het Concilie op eigen houtje het katholiek 
Misoffer hebben veranderd in een »filan
tropisch weldadigheidsbanket« (Ottaviani), 
zij hebben de hervormingszuchtige katho
lieken toch wel niet voor 't hoofd gestoten, 
evenmin als de theologie van het geweld. 
Ook het verzet van de bisschoppencon
ferentie tegen pauselijke encyclieken en 
wensen werd er niet door geschokt. 

Hoe zou de reactie van Maier en Grei
nacher zijn, als ze zich die datum van het 
Concilie herinnerden? Dit vergaderde van 
1962 tot 1965. Vreemd, in 1963 was de 
wereld voor de jonge katholieken nog min 
of meer gaaf, maar van toen af niet meer. 
Ongeduldige jongeren en ouderen troffen 
genoeg plaatsen aan waar het protest een 
vorm had gevonden om zich te uiten. En 
daar kwamen ze bijeen. Maar de grote 
massa? Die verliet pas het huis, toen de 
Kerk zich door het Aggiornamento aan de 
moderne tijd (wat dat ook mag zijn) had 
aangepast. Die grote massa gelovigen moet 
dus zijn weggebleven, ofwel omdat ze 
opeens 't geloof verloren heeft, ofwel 
omdat ze hoorde zeggen dat 't allemaal 
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toch maar één pot nat was (wat men van 
de deken van mijn woonplaats zelfs schrif
telijk bevestigd kan krijgen). Misschien 
ook, omdat de Kerk van het Aggior
namento een verdund geloof aanbiedt. 

De Kerk heeft verbrand wat ze gisteren 
nog aanbad. Zie het Mis- »offer«. En nu 
maken we de grootste psychisçhe verdrin
ging mee die er ooit in de kerkgeschie
denis heeft plaatsgevonden: niemand durft 
zeggen dat het Ile Vaticaans Concilie de 
catastrofe gebracht heeft! Alleen kardinaal 
Ratzinger, de nieuwe prefect van de Con
gregatie vo·or het Geloof, beschreef in 1975 
de tien jaren van na het Concilie als een 
periode van voortschrijdend verval. En hij 
trok de conclusie: »Wij moeten ronduit 
zeggen dat een echte hervorming van de 
Kerk een ondubbelzinnige afkeer vereist 
van de dwaalwegen waarvan de rampza
lige gevolgen nu toch wel niet meer kun
nen worden ontkend.« Dat was echter vol
gens hem niet toe te schrijven aan het 
Concilie, maar aan het misbruik ervan ... 

De progressieven daarentegen komen 
met een andere truc, een geraffineerde, 
die succes heeft. Zij beweren dat het Con
cilie in de Duitse katholieke Kerk niet is 
toegepast! In werkelijkheid is er nog veel 
meer toegepast dan het Concilie destijds 
besloten heeft .. De constatering van Ratzin
ger getuigt daarvan. Hoe goed kun je je 
dan ook voorstellen dat menig jongere of 
oudere zegt: Als die zelfs niet meer weten 
wat we moeten geloven en doen, dan is 't 
geloof waardeloos. Dan kun je 't beter op
geven. 

'n Tweede vraag die nog verder terug
grijpt: Hoe ist 't toch zo ver kunnen ko
men? Hoe konden toch die rampen ont
staan die tien jaar na 't Concilie moesten 
worden vastgesteld door de geschrokken 
Ratzinger, de vroeger zo besliste conciliaire 
hervormer? Antwoord: omdat de opvat
tingen die vroeger onder de verzamelnaam 
»modernisme« door de Pausen zijn veroor
deeld, in de Kerk de overhand kregen; om
dat het zogenaamde ontmythologiseren, 



de moderne tijdgeest en de natuurweten
schappen de voorrang kregen boven het 
Leergezag. 

Met betrekking tot die moderne str-0-
mingen een citaat van Hans Küng. Van 
Küng die niet "meer mag doceren? Jawel, 
van Küng, die alleen maar gepakt werd 
omdat hij open en eerlijk zijn mening zegt, 
terwijl veel heel wat radicalere theologen 
de dans ontspringen door aan hun uitla
tingen sluw een onschuldige · schijn te 
geven. Het citaat luidt: »Nu heeft Jezus 
(wat heel goed paste bij de verwachting 
dat het Rijk Gods nabij was) geen program 
opgesteld voor de vernieuwing en veran
dering van de sociale structuren. Noch het 
vraagstuk van de slavernij, noch dat van de 
vrouw, en vooral niet de algemene eman
cipatie van de mens heeft Hij principieel 
ter sprake gebracht. Ook heeft Hij geen 
ethica ontworpen voor de economie, de 
Staat of de cultuur ... De Bergrede en alle 
ethische eisen van Jezus zijn duidelijk op 
de eerste plaats op individuen of groepen 
gericht. Maar toen de apocalyptische ver
wachting van h.et Nabije Rijk Gods was 
weggevallen en de christenheid zich moest 
gaan instellen op een langere tijd, toen ... 
moesten ook de sociale en politieke opvat
tingen worden ontwikkeld die bij de chri
stelijke Boodschap horeil..« 

In het citaat zit in de kiem zowat alles 
wat volgens rationalistische theologen als 
postulaat* moet worden vooropgesteld. 
Voor Küng is Jezus een door God bezield 
mens, die bij zijn dood door God werd 
»aangenomen.« Dat is volgens Küng de 
betekenis van het woord »opwekking«, 
waarbij men niet mag denken aan het 
doorbreken van natuurwetten. Verder 
moet al het sociale en politieke achteraf 
worden ontwikkeld, omdat Jezus voor de 

*Onbewijsbare maar geloofwaardige stelling, die moet 
worden aangenomen om bepaalde feiten te kunnen 
begrijpen. 
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laatste dagen die er naar zijn mening voor 
de mensheid overbleven maar het ene 
noodzakelke voor ogen had gehad. Nu, 
als men alles wat Jezus niet heeft willen 
behandelen nog moet ontwikkelen, dan 
kan (nadat de bijbelexegese vrijgegeven is) 
ieder theoloog voor iedere tijd propageren 
wat hem nodig lijkt, bijvoorbeeld op dit 
ogenblik het radicale pacifisme• tegenover 
de wedloop in het aanschaffen van atoom
wapens. Toch heeft zelfs het He Vaticaans 
Concilie niet kunnen besluiten tot een radi
caal pacifisme, tot verwerping van de zelf
verdediging dus. Ook de destijds bekende 

.katholieke pacifist pater Stratmann OFM, 
die op de Kirchentag van Mainz in 1948 
radicale besluiten trachtte door de drijven, 
schreef twee jaar later in zijn vlammend 
pacifistisch boek »Krieg und thristentum 
heute«: 

»Het is de tragiek van het bestaan van 
mens en Kerk dat ook de meest volmaakte 
vredeswil niet kan worden verwezenlijkt 
als het de boze buurman niet bevalt. Een 
kerkelijk verbod om oorlog te voeren zou 
Rusland tegenwoordig wel heel goed be
vallen. Het zou namelijk hopen dat er in 
het westelijk blok gevolg aan zou worden 
gegeven. Maar de Paus kan geen verbod 
uitvaardigen dat werkt als een uitnodiging 
om er maar op los te slaan.« We hoeven 
er eigenlijk niet aan toe te voegen dat Strat
mann zich voor het machtsevenwicht ver
klaarde en van mening was dat juist dat 
evenwicht heel goed kon samengaan met 
pacifisme. 

Ik hoop de wortels van de onenigheid 
binnen het katholicisme te hebben bloot
gelegd. Als dat 't geval is, dan kan niets 
van wat er op deze Kirchentag is bespr-0-
ken en is uitgelopen op . een onoverbrug
bare tegenstelling de lezer die goed op de 
hoogte is verrassen. 

Rudolf Krämer-Badoni 



»Der Spiegel«, nr. 35 v. d. 30e augustus 1982: 

Zou Jezus tegenwoordig rooms-katholiek zijn? 
De katholieke professor in de theologie Norbert Greinacher over hiërarchische Kerk 

en »Kerk aan de basis« 

Uit het volgend interview-fragment van het 
tijdschrift »Der Spiegel« met prof. Greinacher 
uit Tübingen blijkt, hoe systematisch het geloof 
tegenwoordig door theologen op hun leerstoelen 
wordt ondermijnd. 

Spiegel: De Kerk aan de basis, in hoever 
is die bereid tot dialoog, in hoever staat ze 
open voor de mening van anderen? 

Greinacher: Ze heeft voor anderen een 
open oor. 

Spiegel: Ieder mag geloven wat hij zelf 
voor juist houdt en blijft toch katholiek? 

Greinacher: Wij moeten het contact her
stellen met de oerkerk, toen de Kerk zich 
vanuit de basis heeft verwezenlijkt en er in 
de verschillende gemeenten heel uiteenlo
pende theologieën en geloofsbelijdenissen 
zijn geweest. 

Spiegel: U meent dat elke christen per
soonlijk tolerant moet zijn ten opzichte van 
andere christelijke belijdenissen? 

Greinacher: Niet alleen maar tolerant in 
de betekenis van dulden, maar positief. De 
verscheidenheid van geloofsvormen is een 
ontzaglijke rijkdom. 

Spiegel: Die tolerantie, geldt die ook te
genover niet-christelijke godsdiensten? 

Greinacher: Ja, absoluut. 
Spiegel: Dan is er voor U niet meer de 

ene, heilige, katholieke Kerk, die oÓk nog 
de enig-ware is, zoals dat voor katholieke 
bisschoppen tegenwoordig nog vaststaat? 

Greinacher: Die oude theologische stel
ling dat er buiten de Kerk geen heil te vin
den is, houd ik zonder meer voor onjuist. 

Spiegel: Gaat die openheid zover dat U 
't als positief zou kunnen waarderen wan
neer iemand de weg van het atheïsme ge
kozen heeft? 
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Greinacher: Daar heb ik geen moeite 
mee. fu zekere zin zitten immers atheïsten 
en zij die in God geloven in dezelfde boot: 
de a~heïst kan niet bewijzen dat er geen 
G~d IS en de christ~n kan niet bewijzen dat 
HIJ bestaat. Maar wij theologen kunnen 
van de atheïsten het een en ander leren. 
In een geprek met een Tsjechisch filosoof 
is 't mij pas duidelijk geworden dat we 
eigenlijk niet weten hoe God is, maar 
hoogstens hoe Hij niet is. 

Spiegel: Vanuit het standpunt van de 
hiërarchische Kerk is 'teen teken van ver
val, dat steeds meer mensen tegenwoordig 
zeggen: Ik kan 't niet alleen zonder Kerk, 
maar ook zonder God stellen. 

Greinacher: Ik moet eerst zeggen dat ik 
't respekteer als i~mand zijn geweten volgt. 
Maar ik voeg erbij: de Boodschap van Je
zus is voor mij zo'n bevrijdende, geluk
kige ervaring dat ik graag ook anderen van 
die ervaring deelgenoot zou willen m~ken. 

Spiegel: Maar U gelooft niet dat dat de 
enige mogelijkheid tot bevrijding is? 

Greinacher: Als U die vraag stelt met 't 
oog op de politieke en economische situatie 
van deze wereld, dan moet ik allereerst vol 
eerbied zeggen dat er een heleboel atheïs
ten zijn die meer voor de bevrijding van de 
mensen hebben gedaan dan ik en vele 
christenen. 

Spiegel: Professor, die Kerk waarvoor U 
strijdt is niet de Kerk van de bisschoppen 
en de Paus. Tot nu toe is 't geen enkele van 
die hervormingsgezinde katholieke groe
pen gelukt om de hiërarchische Kerk te 
veranderen. De hervormers hebben zich 
alleen maar steeds verder van de officiële 
Kerk verwijderd. Is die hervormingsbewe
ging toch niet zo ver van de officiële 
rooms-katholike Kerk verwijderd dat ze al 



een eigen Kerk is? 
Greinacher: »Katholieke Kerk« is niet 

hetzelfde als »ambtskerk.« En niet alles wat 
de katholieke bisschoppen nu als dogma 
beschouwen of als noodzakelijk op disci
plinair terrein is katholiek. 

Spiegel: Dan zijn de bisschoppen dus 
niet meer katholiek? 

Greinacher: Wil men zich werkelijk over 
de Kerk als geheel uitspreken, dan moet 
men op z'n minst de basiskerk erbij 
nemen. 

Spiegel: Waarom met zulke nadruk spre
ken over eenh~id, als die toch nooit zal 
worden bereikt? De zaak van Jezus is vol
gens U helemaal niet eenvormig. Deze Je
zus bestaat immers alleen maar in de hoof
den van veel mensen met heel verschillen
de opvattingen. 

Greinacher: De eenheid moet in beginsel 
bestaan in een oriëntatie van alle. christe
nen op het Nieuwe Testament. 

Spiegel: Dan moeten allen opeens weer 
hetzelfde geloven? 

Greinacher: Juist niet! 
Spiegel: Dan zou alles bij 't oude, bij de 

verschillende confessies moeten blijven? 
Greinacher: Of U dit confessies noemt 

of niet is mij om 'teven. Ik stel 't mij con
creet zo voor: hier in Tübingen is er een 
gemeente die aan haar lutherse traditie 
vasthoudt, en een andere die het calvinis
me belijdt. Daarnaast is er een studenten
gemeente die zich meer laat inspireren 
door de theologie van de bevrijding. Mis
schien is er ook nog een groep die zich 
meer op bisschop Lefebvre, de bisschop 
van de traditionalisten, oriënteert ... 

Spiegel: Is 't misschien niet zo dat U en 
vele andere hervormingsgezinde christe
nen zich niet van de moederkerk kunnen 
losmaken, omdat ze de afscheiding vrezen? 

Greinacher: 't Is vermoedelijk zo dat ve
len en ook ik van kindsbeen af emotioneel 
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sterk met die katholieke Kerk verbonden 
zijn. Maar van de conservatief gestruc
tureerde kant van de Kerk hebben velen 
zich losgemaakt. Zo steek ik niet meer on
der stoelen of banken dat ik nog altijd 
graag priester ben, maar van het conserva
tieve priesterbeeld van de jaren vijftig, toen 
ik priester werd gewijd, heb ik me lang
zamerhand verwijderd. De sacrale priester: 
lijke levensstijl heb ik achter me gelaten . .. 

Spiegel: Zou Jezus, als Hij vandaag op de 
wereld kwam en vrij kon beslissen rooms' -
katholiek worden? 

Greinacher: Dat waag ik te betwijfelen. 

Open brief aan 
wijbisschop Tewes 

De vicaris-capitularis wijbisschop Ernst 
Tewes, die momenteel in München in functie is, 
meende onlangs onze priorij in München te 
moeten diskwalificeren als »niet tot de katho
lieke Kerk behorende instelling.« 
De volgende brief geeft hem een passend ant
woord: 

Alfred Mayer 
emeritus pastoor 

Kempten, 1.10.1982 

Hoogeerwaarde Heer Vicaris Capitularis, 

Voor mij ligt een exemplaar van de 
MKKZ (Münchener Katholische Kirchen
zeitung) van 26-9-'82. Op de frontpagina 
een kort artikel dat onder verwijzing naar 
een verklaring van U de titel draagt: »De 
Lefebvre-kerk is niet katholiek.« Als zoiets 
serieus moest worden genomen, dan zou 
de wel onaangename maar dwingende 
consequentie zijn dat ook U, Hoogeerwaar
de Heer Vicaris capitularis, met alle andere 
bisschoppen en zelfs Pau~ Johannes Paulus 
II, het grootste deel van hun leven niet 
katholiek geweest waren. In de bedoelde 
vestiging in München wordt immers niets 
anders gedaan en geloofd dan wat ook U 
allen tot het Ile Vaticaans Concilie gedaan 
en geloofd hebt. En als dat alles · ope~ns 



niet meer katholiek mag heten, dan is 't 
blijkbaar de na-conciliaire Kerk die van de 
oude weg is afgeweken, en niet aartsbis
schop Lefebvre! 

In hetzelfde nummer van de ·MKKZ staat 
Paus Johannes Paulus II afgebeeld met 
»signor Arafat«, die hij in privé-audiëntie 
heeft ontvangen. Daar hoort een regel in 
vette letters bij: »Voor de vrede slikt de 
Paus ook Arafat.« Een hap die waarachtig 
zwaar op de maag ligt, als hij al te verte
ren is! Zou de Heilige Vader omwille van 
de vrede in de Kerk ook niet een aarts
bisschop Lefebvre kunnen slikken? Die zou 
hem zeker veel minder maagklachten be
zorgen, vooral omdat hij zelf al eens heeft 
vastgesteld dat er tussen hem en aartsbis
schop Lefebvre geen dogmatische scheids
muren bestaan. Juist omdat de aartsbis
schop niet met de sedisvacantisten " 
heult, maar de Paus als regelmatig opvol
ger van de H. Petrus blijft erkennen, wordt 
hij door velen vijandig bejegend. Hij maakt 
alleen maar voorbehoud tegn Concilie-be
sluiten die strijdig zijn met de overlevering 
van de Kerk. 

Het feit dat er tegenwoordig in onze 
Kerk met twee maten gemeten wordt doet 
je bepaald schrikken. Neem b. v. professor 

Greinacher. Die heeft kort geleden in een 
interview met Der Spiegel verbazingwek
kende opvattingen ten beste gegeven. 
Daarvoor kreeg hij van zijn diocesane bis
schop alleen maar een schriftelijke ver
maning, die op deze heer wel geen indruk 
zal maken. Verder is hij niet lastig geval
len. Hij mag doorgaan met »katholieke« 
theologen te vormen. En als hij ergens in 
een parochiekerk komt, dan kan hij, even
als zijn collega Küng, daar zonder meer 
celebreren. Menig pastoor zou 't zelfs op 
prijs stellen, als hij zo'n illustere gast in 
zijn kerk kreeg. Mocht aartsbisschop Lefe
bvre echter in die .kerk verschijnen om de 
H. Mis op te dragen, dan zou :inen hem 
beslist de deur wijzen. . 

Als ik me niet vergis is de rechtvaardig
heid een van de vier kardinale deugden. 
Helaas, in de Kerk van nu is die vaak ver 
te zoeken. 

Met onderdanige groeten 
Alfred Mayer 

emeritus pastoor 

• Personen die beweren dat de H. Stoel momenteel 
vacant is. Volgens hen mag de Paus van nu niet als 
wettig gezagsdrager worden erkend. 

Repliek van pater Werenfried van Straaten 
De uiteenzettingen in de Open Brief van Don Putti aan Paus Johannes Paulus Il (zie het Informatieblad 
van oktober) hebben onder onze gelovigen enige vragen uitgelokt. Gaarne publiceren wij in verband 
daarmee de ons gestuurde repliek van de spekpater. Wij behouden ons echter het recht voor om later, na 
behoorlijk onderzoek, nog eens op bewering en tegengestelde verklaring terug te komen. Per slot van 
rekening was Don Putti vroeger een succesvol advocaat en werkt hij tegenwoordig als gewetensvol 
priester voor het welzijn van· de H. Kerk .. Kort geleden nog heeft hij een jarenlang aanslepend proces 
gewonnen tegen de »Osservatore Romano. « · 

Rectificatie 
Mijne Heren, 

1. Nadat ik kardinaal Lékai had aange
vallen en dientengevolge uit het Vaticaan 
een berisping had gekregen, heeft de H. Va
der mij in bescherming genomen, mij tot een 
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duidelijke repliek aangespoord en ieder on
heil van mij afgewend, zodat ik tot nu toe 
met zijn zegen ongehinderd kan blijven 
schrijven en werken. 

2. Eigener beweging heb ik de adminis
tratieve leiding van het door mij gestichte 



werk overgedragen aan de man die mij daar
voor het meest geschikt leek. De geestelijke 
leiding heb ik in eigen hand gehouden. Nie
mand heeft mij gedwongen om als algemeen 
moderator af te treden. Ik zelf heb dat gewild 
en wel op een leeftijd (69) dat ik het nieuwe 
team nog een paar jaar met mijn ervaring en 
moreel gezag kan begeleiden om zo een 
vlotte overgang naar de toekomst te ver
zekeren. 

3. Het is helemaal onjuist dat de voor de 
»zwijgende Kerk« verzamelde gelden naar 
de Derde Wereld worden overgeheveld. De 
vervolgde Kerk in Oost-Europa krijgt steeds 
meer steun van ons. De hulp die wij al 20 jaar 
aan de Derde Wereld bieden is eigenlijk een 
preventieve actie die tegen de marxistische 
infiltratie in de Kerk aldaar is gericht. Deze 
hulp gaat niet ten koste van de vervolgde 
Kerk, maar wordt gefinancieerd uit de op-

brengsten van de oproepen die wij speciaal 
voor de bedreigde Kerk in de Derde Wereld 
tot de mensen doen. 

Daar ik als auteur van de »Echo der 
Liefde« bijna 90% van alle middelen 
inzamel, ben ook ik ervoor verantwoordelijk 
dat men bij het verdelen van die middelen 
gewetensvol rekening houdt met de intentie 
van de gevers. Als stichter van het Werk kan 
ik tegen elke financiële beslissing verzet aan
tekenen. Mijn verzet kan slechts door een 
twee derde meerderheid in de algemene 
raad worden weggestemd. Er kan dus hele
maal geen sprake van zijn dat de »lastige 
spekpater« juist onder het pontificaat van de 
door mij hooggeëerde en zeer geliefde Paus 
Johannes Paulus II »uitgeschakeld« is! 

Königstein, 14 .oktober1982 

Werenfried van Straaten, 0. Praem. 

Het Don Bosco-gymnasium geopend 

Op 1 september 1982 had er om 16.00 
uur in Brilon-Wald een feestelijke bijeen
komst plaats van ouders, leraren en leer
lingen, waarbij zich ook veel gelijkgezin
den voegden, om de opening van de nieu
we school te vieren. Die school is gedacht 
als klassiek gymnasium voor jongens dat 
zal opleiden voor 't eindexamen V. W. 0. 
De school en het erbij behorende internaat 
liggen in het wondermooie Hochsauerland, 
dat voor de vrije tijd van de leerlingen 
ideale 0ntspanning biedt. 

De leider van het internaat, de eerw. 
pater François, begroette de aanwezigen, 
stelde de medewerkers voor en gaf een 
program-overzicht. Dat werd omraamd en 
opgeluisterd door musicale intermezzo's 
van de leerlingen Guido Gunderloch (doe
delzak), Halvard Mörstad (fluit) en Martin 
Mertensacker (gezang). Mevrouw prof. 
Mertensacker, die ook 't onderwijs in de 
schone kunsten verzorgt, speelde piano. 
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De nieuwe schoolleider, de gepen
sioneerde rector Lichtherz, dankte in zijn 
korte toespraak de ouders voor het ver
trouwen dat ze de school hadden geschon
ken door hun kinderen voor het Don 
Bosco-gymnasium aan te melden. En hij 
verzekerde dat de leerkrachten hun uiters
te best zouden doen om dit vertrouwen te 



Brilon-Wald, 1 september 1982 

rechtvaardigen. Daar het onderwijs vol
gens de eisen van de Staat wordt gegeven, 
stelde spreker de vraag, hoe men met het 
oog op de lege kassen en het afnemend 
aantal kinderen deze nieuwe stichting kon 
verdedigen. Hij ·zag de motivering in de 
bijzondere doelstellingen van het Don 
Bosco-gymnasiurn: »Onze school wil de ei
sen van het katholiek geloof serieus 
nemen. Godsvrucht, vroomheid en zuiver
heid zijn voor opvoeders en leerlingen 
verplichtende waarden. Het begerenswaar
dig doel is voor ons niet de ontplooiing 
van zichzelf door maar toe te geven aan 
alle verkeerde neigingen van het eigen ik 
en aan alle verlokkingen en dwaasheden 
van de wereld om ons heen - neen, onze 
eis aan de leerlingen heet zelfheiliging, 
overwinning van de gevolgen van de erf
zonde, opdat het beeld dat de Schepper 
van ieder mens afzonderlijk ontworpen 
heeft en over de verwezenlijking waarvan 
Hij eens rekenschap zal vragen, zuiver en 
steeds duidelijker kan uitkomen.« 
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Als doel van de opvoeding werden ver
der nog genoemd: het respec~ voor de 
ervaring van oudere mensen, het streven 
naar prestatie, ijver en moed om de waar
heid ook tegenover een andersdenkende 
meerderheid te belijden. Tenslotte wendde 
de spreker zich tot de leerlingen. Om hun 
moed in te spreken verwees hij naar de 
parabel van de talenten (Math. 25-14 enz.): 
In Zijn ondoorgrondelijk raadsbesluit heeft 
de Schepper de mensen uiteenlopende 
grote gaven geschonken. Beslissend is dat 
ieder voor zich zijn best doet om met de 
hem toevertrouwde talenten te woekeren. 
Ook de minder begaafde krijgt van de Heer 
hetzelfde loon, als hij trouw zijn plicht 
heeft gedaan. Zo heft ons geloof in de 
alwetendheid en goedheid van God de 
angst op voor de prestatiedwang waardoor 
tegenwoordig, als men de ·massa-media 
mag geloven, zoveel leerlingen worden 
gekweld. 

Vervolgens sprak de eerwaarde pater 
François. Hij bracht ons plan in een wijder 



Brilon-Wald, 1 september 19S2 

verband door op de schoolstichtingen van 
de Priesterbroederschap in Frankrijk en de 
Verenigde Staten te wijzen en door te 
citeren uit de brief die de hoogeerwaarde 
Heer Aartsbisschop Marcel Lefebvre op 
18-2-'82 aan de vrienden en weldoeners 
had gericht: »Üm voor het seminarie goed 
voorbereide jongemannen te krijgen heb
ben we katholieke scholen nodig waarin 
de jeugd leert houden van liturgie, gre
goriaans en latijn en waar ze zich manne
lijk en christelijk vormt door het offer van 
zichzelf uit liefde "voor Jezus Christus onder 
de hoede en de bescherming van haar 
hemelse Moeder. Het apostolaat van de 
scholen is dus een absoluut onontbeerlijk 
werk niet alleen voor priesterroepingen, 
maar ook voor alle andere, zoals de roe
ping tot het katholiek huwelijk met alles 
wat 't aan idealen en offers in onze bedor
ven maatschappij betekent.« Pater François 
beloofde de kinderen dat onze school, zon
der het natuurlijk gezin te willen vervan
gen, een huisgezin, een klein Nazareth zou 
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zijn, waar wij uit liefde tot Jezus offers 
leren brengen, waar wij ons met het Kruis 
van de Heer leren verenigen. De H. Don 
Bosco, de patroonheilige van de school, 
had onze gebeden al verhoord toen we 
geschikte leraren vonden, zo zei hij. En 
Don Bosco zou blijven helpen. Hij vroeg 
alle aanwezigen om daarvoor te bidden en 
verzekerde dat hij de school in zijn pries
terlijk gebed bij de H. Mis zou insluiten. 

Het plechtig Misoffer bracht dan alle 
aanwezigen samen voor het . altaar in de 
mooie kapel. 

Om behalve de vreugden van geloof en 
geest ook wat gezellige ontspanning te bie
den nodigde de heer des huizes, pater 
François, alle gasten daarna uit voor een 
receptie waar men gelegenheid had om 
elkaar persoonlijk te leren kennen. 

Ondertussen is de school bescheiden be
gonnen met het werk van iedere dag. 
wij zullen bidden en hopen dat de parabel 
van het mosterdzaadje (Marc. 4-31 enz.) er 
in vervulJing gaat. 



Twee interviews met Mgr. Lefebvre over het 
Tweede Vaticaans Concilie 

Vraag: Wat was volgens U het voor
naamste doel van het Ile Vaticaans Conci
lie? 

Mgr. Lefebvre: Over dat Ile Vaticaans 
Concilie raakt men maar niet uitgepraat. 
Het schijnt erg moeilijk te zijn om het te 
definiëren en dus ook om het doel ervan 
aan te geven. 

Paus Johannes XXIII noemde het een 
»pastoraal Concilie«, een »Concilie van het 
Aggiornamento,« d. w. z. van de aanpas
sing aan de eisen van nu. Hij zei ook »dat 
het goed zou ·zijn, de ramen van de Kerk 
wat open te zetten om een beetje frisse 
lucht binnen te laten.« 

Wie wist wat de Kerk is, wie de pro
gressieve stromingen heeft gekend die haar 
belaagden en wie de naïeve goedaardig
heid en zorgeloosheid van Johannes XXIII 
heeft gekend, die had redenen om te 
beven. 

Een voor de zogenaamde vernieuwing 
bestemd Concilie openen met zo'n vaag 
program, dat betekende een prachtige kans 
tot revolutie in de Kerk bieden aan hen 
die bezeten waren van de idee van veran
dering, vooruitgang, verachting van verle
den en traditie. 

Vraag: Vindt U dat de geest die Johannes 
XXIII het Concilie wilde inblazen gerespec
teerd werd? Of vindt U dat men 't doel 
voorbijgeschoten is? . 

Mgr. L: Het is duidelijk dat de Paus al 
heel spoedig voorbijgestreefd werd door 
de sterke organisatie van de liberale kar
dinalen. Pater Wiltgen heeft in zijn boek 
»The Rhine goes in to the Tiber« heel mooi 
uiteengezet, hoe de modernisten te werk 
zijn gegaan om het Concilie te annexeren. 

Paus Paulus, een echte liberaal, .heeft 
tegenover die annexatie een beslist aan
moedigende houding aangenomen, waar-

1 

13 

bij hij door zijn Romeins verleden en de 
tegenstand van enkele kardinalen zoals 
kardinaal Brown en kardinaal Ruffini in 
sommige gevallen echter afgeremd werd. 

Vraag: Hebben de vormveranderingen 
(Latijn niet meer verplicht, ook met het 
dragen van de toog; sommige vormen van 
de traditionele liturgie zijn weggevallen) 
de ware geest van het Ile Vaticaans Con
cilie misschien niet verborgen? 

Mgr. L.:Toch waren 't geen secundaire 
vragen, waarmee deze liberale kardinalen 
en experts zich beziggehouden hebben. 
Neen, 't waren essentiële, door modernis
tische theorieën geïnspireerde vragen: de 
oriëntatie van de liturgie in de richting van 
de protestantse oecumene, de door vrij
metselaars en protestanten met ongeduld 
verwachte verklc:iring over de godsdienst
vrijheid, de weigering om het communis
me te veroordelen en de ontvankelijkheid 
voor socialistische ideeën; verder het losser 
maken van de banden in het gezin en de 
democratisering van de Kerk. 

Het Concilie werd door de liberalen met 
ijzeren teugels gemend, en dank zij de 
steun of de passieve houding van de Paus 
brachten ze de conservatieven tot zwijgen. 

Vraag: Welke positieve kanten ziet U aan 
't concilie-resultaat? Wat houdt U voor 
negatief? Wat weegt 't zwaarst? 

Mgr. L.: Het Concilie had de martelaren 
van het communisme kunnen en moeten 
bemoedigen. Het had, door de waarheid 
der Kerk te bekrachtigen, de gelegenheid 
kunnen worden voor een massale bekering 
van de protestanten, waarbij vooral de 
minimalisering had moeten worden verme
den van de drie grote kwaliteiten die door 
de protestanten bij de katholieken worden 
benijd: de Paus, de Eucharistie als offer, en 
de allerzaligste Maagd Maria. 



Dwalende godsdiensten worden niet van 
boven maar van onder af bekeerd. De lei
ders hebben te grote privilegies dan dat ze 
daar graag afstand van doen. 

AI die kansen werden gemist. Het is 
duidelijk dat het resultaat van het Concilie 
voor de Kerk niet alleen negatief, maar 
rampzalig is. Dat wordt door álle enquêtes 
bevestigd. 

Vraag: Heeft het IIe Vaticaans Concilie 
zijn doel bereikt? 

Mgr. L.: Juist omdat Vaticanum II geen 
bepaald doel had, maar zichzelf voorstelde 
als het uitgangspunt voor een verandering, 
daarom konden de progressieven het tot 
grote ergernis van de machteloze conserva
tieven tot hun eigen voordeel ombuigen. 
Met enkele kardinalen en bisschoppen heb
ben wij geprobeerd om dit Concilie ook een 
dogmatisch doel te geven. Maar de liberale 
oppositie heeft zich furieus tegen dat 
initiatief verzet, waarbij ze werd geholpen 
door de vage en dubbelzinnige kwalificatie 
»pastoraal Concilie.« 

Vraag: Volgt Johannes Paulus II volgens 
U de lijn van het Concilie? 

Mgr. L.: Doordat de liberale partij op het 
Concilie triomfeerde, kon ze later de 
Romeinse Curie in handen brengen van 
haar leden, waardoor de hervormingen 

. lukten die de Kerk verwoesten. Dat is de 
door Paulus VI zelf gesignaleerde periode 
van de zelfvernietiging. 

Een Paus die niet 't formaat heeft van 
een Pius IX of een H. Pius X is niet in staat 
om iets anders te doen dan zich te onder
werpen aan die liberale Curie, die tot alles 

bereid is, liever dan ook maar één !)tap 
terug te doen in de richting van de tradi
tie. 

In die kringen heeft men zich genoopt 
gezien om Johannes Paulus II dat »Om~a
lige« woord te verwijten dat hij een maand 
na zijn verkiezing gesproken heeft: »Men 
moet het Concilie in het licht van de tra
ditie beoordelen.« 

Vraag: Hoe ziet U de toekomst van de 
Kerk? 

Mgr. L.: Menselijk gesproken is de Kerk 
op weg naar het einde. Maar ze mag reke
nen op de woorden van Onze Heer, waar
door haar de garantie wordt gegeven dat 
ze zal voortduren tot het einde der tijden. 
Toch heeft Hij ook gezegd: »Als de Men
senzoon wederkeert, zal Hij dari nog geloof 
op aarde vinden?« 

Gelukkig komt er in alle katholieke stre
ken een gezonde tegenstand tegen de de 
ondermijning. Gelukkig ontstaat er een 
echte vernieuwing die nu al goed doet aan 
de Kerk en die vol beloften is. De zegen 
van God over de gelovigen springt duide
lijk in 't oog. 

Vraag: Moet de Kerk een politieke en 
sociale rol spelen, of moet ze zich helemaal 
concentreren op het spirituele en gods
dienstige? 

Mgr. L.: De Pausen hebben hier het 
voorbeeld gegeven. Paus Leo XIII vooral 
heeft zeer belangrijke encyclieken geschre
ven, zoals »Immortale Dei,« waarin hij de 
grote beginselen definieert waarop iedere 
politiek die die naam waardig is zich moet 
baseren. Als alle priesters verkondigen dat 
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de Tien Geboden, en niet de rechten van 
de mens, voor alle grondwetten de grond
slag moeten vormen, dan verkóndigen ze 
een goede politiek. Maar als ze een vals 
pacifisme ondersteunen en daarbij ook nog 

Vraag: Sedert het begin van het Tweede 
Vaticaans Concilie zijn er nu twintig jaar 
verlopen. In hoever bent U naar Uw me
ning sindsdien . zelf veranderd? Hebben 
Concilie en na-conciliaire tijd daarop enige 
invloed gehad? 

Mgr. L.: Wij hadden van harte gewenst 
dat het Tweede Vaticaans Concilie als erf
genaam van de andere Concilies de waar
heid van de Kerk in 't licht had gesteld en 
de mensen op de enige weg naar de zalig
heid had gewezen. We hadden ook 
gewenst dat het de moderne dwalingen, 
in 't bijzonder het communisme, had ver
oordeeld en de leden van de Kerk overeen
komstig de herhaalde aansporingen van de 
allerzaligste Maagd Maria geestdriftig had 
gemaakt voor een kruistocht van actie, 
gebed en boete. 

Helaas, de modernisten hebben de lei
ding van het Concilie overgenomen en er 
een werktuig van vernietiging van de Kerk 
en de christelijke cultuur van gemaakt. 

't Is de grootste ergernis die in de 
geschiedenis van de Kerk ooit is verwekt. 
Deze door de boze geest geïnspireerde ver
andering heeft het katholicisme in som
mige landen al helemaal vernietigd, en 
ze wroet voort in alle katholieke milieus. 

Daarom weigeren wij met dat verwoes
tend werk mee te doen. Het feit van het 
Concilie is voor ons alleen maar een dóor 
de Voorzienigheid ingegeven waarschu
wing om ons geloof en onze vroomheid 
te verdiepen, onze ijver te vergroten en 
door het vasthouden aan heel de traditie 
de waarheid en de heiligheid van de Kerk 
.te verdedigen. 

Vraag: Hoe zal volgens U het Tweede 
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de klassenstrijd en wilde stakingen in 't 
gevlij komen, dan verraden ze hun op
dracht en bewijzen ze de burgers een 
slechte dienst. Dan bedrijven ze een 
slechte politiek. 

Vaticaans Concilie de geschiedenis ingaan? 
Zou U de tien of vijftien regels kunnen 
opstellen die een kerkgeschiedenis van b. 
v. 2062 aan het Concilie zou wijden? 

Mgr. L.: De geschiedenis zal dit Concilie 
beoordelen als de smadelijkste en noodlot
tigste. gebeurtenis in de kerkgeschiedenis. 

Kerkelijke machthebbers vol moderne 
ideeën hebben in de Kerk geheerst. Ze 
hebben de eeuwenoude wijsheid van de 
Kerk, die, één met de gedachten van haar 
mystieke Bruidegom, vecht voor Zijn ko
ninklijke heerschappij en triomf, opgege
ven. Ze hebben zich de menselijke wijsheid 
(dwaasheid in de ogen van God) eigen ge
maakt door, zoals men op 't Concilie te 
horen kreeg, de onmiddelijk ingaande al
gemene vrede te proclameren: »Nooit meer 
oorlog!« Dat wil zeggen: nooit meer oorlog 
met Satan en de vijanden van de Kerk, 
omdat er geen vijanden meer zijn, maar 
alleen broeders. 

Nooit meer zal er een geestelijke strijd 
gevoerd worden, maar er zal vrede zijn 
voor elk geweten! 

Dit onzinnig pacifisme is de ontkennif1g 
van heel de christelijke leer, speciaal die 
van de door Satan geïnspireerde erfzonde 
en dus ook die van het Kruis en de Verlos
sing. 

Satan kan zich verheugen. Zijn triomf 
was nog nooit zo volledig. 

Vraag: Wat was naar Uw mening het 
beste en wat het slechtste bij het Tweede 
Vaticaans Concilie? Hoe zou U het Tweede 
Vaticaans Concilie kwalificeren? 

Mgr. L.: Het beste had in 't Concilie 
kunnen (en moeten) ontstaan, als men de 
lijn van de voorbereiding had doorgetrok-



ken. Maar de wijzen hebben qioeten zwij
gen. Ze werden gehoond . De dwazen heb
ben gedomineerd, vandaar de monsterach
tige catastrofe van dit Concilie. De gevol
gen doen zich voortdurend gevoelen en er 
is al veel bloed door gevloeid. De hand
druk met communisten en terroristen is 
een bloedige, en de handdn,ik met vrijmet
selaars en alle andere vijanden van onze 
Heer is verraderlijk. Het gevolg daarvan 

Katholische Kulturgemeinschaft 
St. Pius X. e.v. 
Winterbergstr. 24 
Saarbrücken 

is een diepe vernedering van dè Kerk, de 
ware ep enige Bruid (van Christus). 

Als de straf even zwaar is als dit verraad, 
dan moeten wij er ons op voorbereiden dat 
ze onbarmhartig zal zijn. Het is nu echt het 
uur van gebed en boete. 

Marcel Lefebvre 
11juli1982 

»El Ciervo,« Barcelona 

8 september 1982 

Circulaire ni'. 20 
Beste vrienden en medestrijders, 

~en paar dagen geleden bestond de vereniging zeven jaar. Op 2 september 1975 
werd ze gesticht. Het was de vooravond van het feest van de H . Pius X. De hulp 
en de leiding van onze schutspatroon was in de volgende jaren steeds te voelen. 
Dit jaar werden er op zijn feestdag onder de Hoogmis op plechtige wijze twaalf per
sonen als postulant opgenomen in de Derde Orde van de Priesterbroe,derschap. De 
in totaal .21 leden en postulanten, van wie er enkele van ver gekomen waren, ble
ven de hele dag voor onderling gesprek, gebed en voordracht bijeen. Op die wijze 
heeft er weer een stichting van de aartsbisschop in Duitsland vaste voet gekregen. 
Kort tevoren was er in de piorij een priesterréunie van enkele dagen. Die heeft voor 
alle deelnemers rijke vruchten opgeleverd. 

De Sacramentsprocessie van dit jaar was in vergelijking met de vorige het mooist. 
Er namen meer gelovigen dan ooit aan deel, minstens 650 personen. Met voorop 
de Immaculata-vlag en dan de jeugd, de mannen, de misdienaars en de vlag van 
de H. Michael bood ze een prachtig schouwspel. Op de achterkant van dit blad ziet 
U het tweede deel van de processie met het Allerheiligste, de zusters, de vlaggen 
van het H. Hart van Jezus en van Maria, en de vrouwengroep. De vier altaren, 
waarvan er twee op 't eigen terrein, waren m~t grote zorg en goede smaak versierd. 
Ervoor was een bloementapijt gelegd, waar men veel werk van had gemaakt. Onze 
hartelijke dank aan allen die hebben meegewerkt. 

Pater Prosinger zal ons dezer dagen verlaten om naar Essen te gaan. Hij zal daar 
een groot arbeidsveld vinden. Wij danken hem voor zijn offervaardige inzet in 
Saarbrücken en wensen hem veel zegen in zijn nieuwe werkkring. In zijn plaats 
zal pater Reinecke in Saarbrücken komen. Hartelijk welkom van ons allen! - Juf
frouw Birgitta Schmidt, die een volle dagtaak nodig heeft om het vele werk te kun
nen doen, heeft. voor het secretariaat de plaats van juffrouw Theresa Trutt inge-
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nomen. - Een bijzonder verheugend nieuws is dat er dit jaar drie jongemannen uit 
het Saarland naar het Seminarie in Zaitzkofen zullen gaan .. . 

Op 10 oktober zal de traditionele lichtprocessie ter ere van het moederschap van 
Maria door St: Arnual trekken. En op de volgende bijeenkomst van de vereniging, 
op 17 oktober, zal de film »Geen lof-geen vrees« over kardinaal graaf Galen wor
den gedraaid. Hoe goed zou ' t zijn als veel priesters van nu deze leus ter harte 
namen! 

Voor Uw zo royale steun van ons werk door gebed en offer dank ik U. Ik verze
ker U dat minstens eenmaal per maand voor onze weldoeners het H. Misoffer 
wordt opgedragen. 

Uw toegenegen broeder in Christus 

~.~fl«9 ~ 
Dr. Wigand Siebel 

Eerste voorzitter 

Saarbrücker Zeitung, 8 oktober 1982 

»Hervormingen die het geloof in gevaar brengen 
wijzen wij af« 

SZ-interview met pater Schmidberger, die als opvolger van Lefebvre is aangewezen 

Vraag: Pater Schmidberger, U bent tot 
latere opvolger van de stichter van de Broe
derschap van de H. Pius X gekozen. Na 
een eventueel aftreden van aartsbisschop 
Lefebvre zou U, omdat U geen bisschop 
bent, geen priesters kunnen wijden. Zou 
u zich in zo'n geval met tot een andere 
bisschop moeten weden? 

Schmidberger: Wij zouden zonder twij
fel met dat probleem te maken krijgen. Wij 
staan dan ook met andere bisschoppén in 
contact. Misschien komt er binnen afzien
bare tijd een oplossing waardoor de voort
zetting van ons werk wordt verzekerd. 
Maar momenteel hebben wij aartsbisschop 
Lefebvre nog voor de Broederschap. Z-0-
lang hij leeft zal hij natuurlijk in ons werk 
de priesterwijdingen verrichten. 

Vraag: Hoe staat 't met Uw relaties met 
het Vaticaan? Zijn ze verkoeld of zijn er 
contactpunten? Voelt U zich aan de aut-0-
riteit van het Vaticaan onderworpen? 
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Schmidberger: Laat ik beginnen met U te 
zeggen dat er in de laatste jaren steeds op
nieuw ontmoetingen zijn geweest en dat er 
over en weer geschreven is. Maar 't is heel 
moeilijk orde op zaken te stellen, want de 
crisis zit de Kerk als 't ware in het bloed. 
Concilie en nà-conciliaire tijd hebben ook 
Rome helemaal niet ongeschonden gelaten. 
Het is bijna onmogelijk om van de ene dag 
op de andere een bevredigende oplossing 
te bereiken. Maar we werken eraan. Van
zelfsprekend voelen we ons onderdanen 
van de Paus, maar hervormingen die scha
delijk zijn voor het geloof, die het geloof 
in gevaar brengen èn zelfs verwoesten - of 
die de Kerk seculariseren en de permis
sieve maatschappij in 't gevlij komen, die 
hervormingen kunnen wij onmogelijk aan
nemen. Juist omdat we diep geloven en 
ons aan de traditie van de Kerk vastklam
pen moeten wij ze afwijzen. 

Vraag: Ziet U misschien gevaar voor een 



schisma, of zou 't mogelijk zijn om de een
heid te herstellen? 

Schmidberger: Ik denk dat de standpun
ten op geestelijk gebied in sommige op
zichten ver uiteenliggen. Maar wie brengt 
verdeeldheid in de Kerk: hij die de traditie 
van twee duizend jaar trouw blijft, of hij 
die door onverantwoordelijke nieuwighe
den de Kerk verwoest? Want we kunnen 
echt niet ontkennen dat grote delen van 
de clerus en het vroeger gelovige volk zijn 
besmet met de ziekte van het liberalisme 
(vèrt.: wijsgerig te verstaan!) en het moder
nisme en dat de bacil van deze ontwrich
ting diep is doorgedrongen in. het liturgisch 
leven en de geloofsverkondiging, en ook 
de opvattingen over Kerk en priesterschap 
heeft aangetast. Daar heb ik een heleboel 
bewijzen voor, documenten en uitspraken 
niet alleen van kapelaans, maar ook van 
bisschoppen: uitspraken die met het katho
liek geloof niets meer te maken hebben. 

Vraag: Uw beweging, pater Schmidber
ger, was 't niet eens met allerlei besluiten 
van het Ile Vaticaans Concilie. Onder 't 
grote publiek is men veelal van mening dat 
't hoofdzakelijk om de ritus van de H . Mis 
gaat. 

Schmidberger: Het gaat inderdaad ook 
om de ritus van de H . Mis als synthese en 
kern van ons geloof. Heel de katholieke 
traditie komt niet tot haar recht door een 
ritus die alleen maar een symbolisch offer 
wil voorstellen, neen, 't is een zeer essen
tieel geloofspunt dat er een werkelijk offer 
plaatsvindt. De nieuwe opvatting echter 
ziet de H. Mis meer en meer als slechts 
een zuiver medemenselijk, broederlijk 
maal. Daardoor wordt het offerbegrip uit 
het bewustzijn van de gelovigen en heel 
het volk verdrongen. Daardoor verdwijnt 
de gedachte dat we ons iets moeten ont
zeggen, dat we ons geestelijk, moreel moe
ten inspannen: het christelijk Avondland 
gaat te gronde! Dat is de rechtstreekse con
sequentie, als de ritus van de katholieke 
Mis als waar zoenoffer krachteloos wordt 
gemaakt. Verder -zou men het kerkbegrip 
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kunnen vermelden. Tot nu toe wilde de 
katholieke Kerk altijd worden gezien als 
het door Christus ingestelde instituut voor 
de zaligheid. De Kerk zag zichzelf als de 
voortlevende en in de tijd doorwerkende 
Christus. Maar door de totaal illusoire 
oecumene wordt de Kerk in steeds sterkere 
mate alleen nog maar gezien als een bij
drage voor de opbouw van een betere, 
puur aardse maatschappij, een opvatting 
die wij absoluut afwijzen. 

Vraag: Hoe groot is Uw Broederschap 
in de Duitse Bondsrebubliek? En in 't Saar
land? En over hoeveel priesters beschikt 
de Broederschap? 

Schmidberger: Hier in 't Saarland heb
ben we maar één priorij: in Saarbrücken. 
In totaal beschikken we in Duitsland over 
zeven steunpunten. Daaronder is een prie
sterseminarie in Zaitzkofen bij Regensburg, 
een school (instituut voor jongens) waar 
we deze herfst mee begonnen zijn, en nog 
vijf priorijen, steunpunten voor de zielzorg 
met een of twèe priesters, geholpen door 
enige broeders. Over de hele wereld ver
spreid telt onze Broederschap momenteel 
ongeveer 115 priesters en 230 seminaristen, 
ongeveer 60 zusters en misschien 30 broe
ders. 

Vraag: En de kring van de sympathisan
. ten, is die niet te schatten? 

Schmidberger: Ja, 't is heel moeilijk om 
daar iets bepaalds over te zeggen. Er is 
immers een gradatie in die sympathie. Ef 
zijn gelovigen die elke zondag naar onze 
H. Missen komen, die ons în ieder opzicht 
ideëel en financieel steunen. Dan zijn er 
gelovigen die uit vrees voor moeilijkheden 
met hun gezin, hun pastoor, hun bisschop 
onze H. Missen niet durven bij te wonen. 
Tenslotte is er nog een groot reservoir sym
pathisanten die ons veel geluk wensen, blij 
dat Wij er zijn als beweging die streeft naar 
kerkelijke vernieuwing. Maar hic et nunc 
in details het aantal schatten, dat is hele
maal onmogelijk. 

Vraag: Hoe komt U aan 't nodige geld? 
U kunt immers niet profiteren van de be-



lastingen ten bate van de kerkgenootschap
pen. 

Schmidberger: Wij kunnen noch uit de 
grote belastingpot van Vadertje Staat, noch 
uit de »Kirchensteuer« putten. Heel ons 
werk steunt alleen maar op de bijdragen 
van de eenvoudige, kleine gelovigen. Het is 
voor ons een grote vreugde dat juist dit 
werk een geloofsgetuigenis is van de 
levenskracht van de Kerk. Aan het tot nu 
toe gepresteerde kunt U de weerklank af
meten die ons werk vindt, en de steun die 

wij van alle kanten krijgen. Het is immers 
geen kleinigheid om.in zo'n korte tijd in de 
hele wereld ongeveer 50 huizen te stichten. 

Vraag: Was U op de Duitse Katholieken
dag vertegenwoordigd? 

Schmidberger: Er waren seminaristen en 
priesters van ons, eigenlijk alleen maar als 
waarnemers, ofschoon er toch hier en daar 
missionair en apostolisch werk is gedaan. 

Het gesprek werd gevoerd door Paul 
Peters. 

Preek van de hoogeerwaarde Heer Aartsbisschop 
Marcel Lefebvre 

op 20 maart 1982 in Le Barroux (Frankrijk) ter gelegenheid 
van de klokkewijding in 't benedictijnenkloost~r Sainte Madeleine 

In de naam van de Vader en de Zoon en 
de H. Geest. Amen. 

Goede vrienden, 
beminde broeders, 

Aan de plechtige ritus waarmee we zoë
ven de wijding van de klokken hebben vol
trokken . kunt U zien, hoe voornaam de 
Kerk die klokken vindt. Ze vindt ze immers 
belangrijk genoeg om gewijd te worden. 
U kunt vaststellen dat de Kerk deze wij
ding ook laat gelden voor de tempels van 
de Heer, de kerken, en verder voor de 
altaarstenen, de kelken, de patenen, alles 
dus wat ter ere van het Offer van Onze 
Heer echt nodig is. De Kerk schrijft zelfs 
voor dat die wijding door de bisschop 
wordt verricht. De klokken zijn als 't ware 
de stem van Onze Heer Jezus Christus 
zelf. Ze moeten een stichtende invloed 
hebben op het mystieke Lichaam van Onze 
Heer Jezus Christus. Daarom wil de Kerk 
niet alleen dat ze worden gezegend, maar 
ook dat ze, evenals de belangrijl:<ste voor
werpen voor de eredienst en de personen 
zelf, gewijd worden. Personen die bij de 
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eredienst voor Onze Heer een bijzondere 
functie hebben worden immers ook gewijd. 
Zo dragen de klokken bij tot verheffing van 
het mystiek Lichaam van Onze Heer en 
van de christelijke gemeenschap die rond 
de kerktoren is geschaard. 

De klokken roepen het gewone volk op 
om de tempel van God te vullen en daar 
te bidden. De klokken, zoals 't in de juist 
door de bisschop gezongen oraties zo mooi 
wordt gezegd, verjagen de boze geesten 
en wenden alles af wat een hindernis kan 
vormen voor het christelijk leven. Want ze 
verdrijven de duivels en alles wat de duivel 
kan aanrichten om het christelijk leven van 
het dorp, het christelijk dorp, de christe
lijke gemeenschap te verhinderen. Ze wen
den noodweer en aardbevingen af en ver
hinderen brand. Zo zien we dat de klokken 
inderdaad bij het dorp en de parochie 
horen en de gemeenschap beschermen 
waarvoor ze luiden. Ze dienen echter niet 
alleen tot verheffing van het mystiek Lich
aam, de hele parochie, maar ook tot die 
van de enkeling. De klokken hebben geluid 
bij ons Doopsel. De klokken luiden bij 



huwelijk en priesterwijding. Ze luiden ook 
als doodsklok voor hen die ten grave wor
den gedragen. Zo zien wij hoe de klok
ken ons in zekere zin ons hele. christelijk 
leven door begeleiden. Voor het verheffen 
van onze ziel tot God, de vereniging van 
onze ziel met Onze Heer Jezus Christus 
zijn ze waarlijk de stem van Onze Heer. 
Wij moeten dus van onze klokken houden. 
Wij moeten ze graag horen luiden om ons 
te herinneren aan de tegenwoordigheid 
van Onze Heer onder ons. 

Iedere klok draagt de naam van een hei
lige, en zo is in zekere zin de hemel bij 
ons. De klokken zijn ook de stem van de 
heiligen wier namen ze in hun mantel 
gegraveerd dragen. Zo dadelijk zullen de 
namen U worden genoemd, en ook de in 
de klokken gegraveerde inschriften worden 
verklaard om U te laten zien dat dank zij 
die klokken de hemel als 't ware bij ons is. 
Zo is door de stem van de klokken heel 
het mystiek Lichaam met ons verenigd, 
niet alleen de Kerk in de hemel, maar ook 
de Kerk op aarde, de strijdende Kerk, en 
de lijdende Kerk. Laten wij de goede God 
vragen dat de klokken die dit klooster zul
len dienen, die er vooral toe dienen om de 
monniken tot gebed op te roepen, hen te 
helpen om de genaden te verkrijgen die ze 
nodig hebben om te bidden ter ere Gods, 
voor het welzijn van de Kerk en voor de 
heiliging der zielen. Laten we God vragen 
dat ook alle omliggende dorpen zich met 
het gebed van de monniken verenigen, als 
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ze de klokken horen luiden en weten dat 
de monniken zich naar hun kapel, hun 
kerk begeven om te bidden voor de ver
heffing van het mystiek Lichaam van Onze 
Heer. De monniken bidden niet alleen voor 
zichzelf. De monniken zijn missionarissen. 
Ze zijn missionarissen van gebed, missio
narissen van het offer. Talrijke genaden 
dalen door hen van de hemel neer op de 
Kerk, op alle dorpen, op heel de omgeving. 

Wij willen dus God danken, Hem dank
zeggen dat Hij op deze wijze de hele 
bevolking rond het klooster helpt om zich 
met de hier levende monniken verenigd te 
heiligen. Laten wij vandaag in 't bijzonder 
de allerzaligste Maagd Maria, wier naam 
door de grootste van onze klokken gedra
gen wordt, smeken om haar genaden over 
dit klooster uit te storten. Moge zij om te 
beginnen helpen bij de voltooiing ervan, 
opdat hier ook eens een klokketoren staat 
waaruit wij dan de stem kunnen verwach
ten van deze klokken, die ons zullen stich
ten en oproepen tot gebed met de monni
ken. 

God zegene de monniken die hier al wo
nen. Hij zegene de monniken die nog ko
men en hen die in dit klooster te gast zul
len zijn. God moge allen zegenen die de 
stemmen van deze klokken zullen horen 
en zich ermee verenigen om Gods lof te 
zingen tot heiliging van hun ziel en van 
de hele Kerk. 

In de naam van de Vader en de Zoon en de 
H. Geest. Amen. 



Het modernisme, gisteren en vandaag 
Lezing door Dr. Hildebrand Troll 

De redactie onderstreept het grote belang van 
dit artikel. De verborgen gronden en het ver
raderlijk karakter van het wijdverbreide ongeloof 
in onze Kerk worden hier glashelder uiteengezet. 
Lees en herlees deze voordracht. Geef ze door 
aan anderen. 

Hooggeachte Dames en Heren, 

Tot het einde van het pop.tificaat van 
Pius XII was de Kerk een gemeenschaps
schepping die in de hele wereld haars 
gelijke niet vond. Ook haar felste tegen
standers moesten dat erkennen. Haar hiër
archisch, trapsgewijze opklimmend gezag, 
haar door de eeuwen heen gegroeid ge
loofssysteem, haar aanspraak op 't uitslui
tend bezit van de ware leer, het afwijzen 
van opvattingen die haar vreemd zijn en 
het overnemen van verwante ideeën, het 
steeds opnieuw te constateren wonder dat 
zè uit een crisis, die haar innerlijk (in de 
leer) of uiterlijk (in haar beleid) treft, weer 
verjongd tevoorschijn komt, dat alles fasci
neert de waarnemer en was voor anders
denkenden niet zelden de eerste prikkel 
om zich met het verschijnsel Kerk bezig 
te houden. 

Tegenwoordig echter is de katholieke 
Kerk een instelling die in de wereld enorm 
aan aanzien verloren heeft en die niet 
alleen door haar tegenstanders, maar ook 
door vele van haar eigen leden niet meer 
helemaal au sérieux wordt genomen. Haar 
gezag is geweldig achteruit gegaan. Ze is 
pluralistisch geworden in de leer. Ze kriti
seert en veroordeelt haar eigen verleden. 
Niet alleen de meningen van vele van haar 
theologen, maar ten dele ook de officiële 
mededelingen van haar eigen organen zijn 
in strijd met vroegere beslissingen van het 
kerkelijk leergezag. Geen wonder dat de 
Kerk geweldig aan aantrekkingskracht ver
loren heeft, wat o. a. ook uit het snelle 
teruglopen van de bekeringen blijkt. Wat 
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is er gebeurd? Hoe is 't tot die ommekeer 
in de.Kerk gekomen, een ommekeer die, 
zoals een heel onverdacht gelovige, Paulus 
VI, 't qurft uitdrukken, gelijkstaat met zelf
vernietiging? 

Het begin van het modernisme 

Om 't antwoord op die vraag te vinden 
moeten we eerst wat rondbladeren in het 
boek van de kerkgeschiedenis. Daarin vin
den we dat de Kerk de vorige eeuw in een 
felle defensieve strijd was verwikkeld. 
Bijna heel 't geestesleven van die tijd is met 
het hare in strijd: moderne filosofieën die 
de grondslag van de Openbaring ondermij
nen - het liberalisme dat de mens het grote 
geluk belooft, als hij zich vrijmaakt van alle 
bindingen waar hij 't zelf niet mee eens is -
het van de Verlichting geërfde denken op 
basis van alleen maar het eigen verstand, 
waardoor alles wat niet te bewijzen is van 
een vraagteken wordt voorzien - een golf 
van almaar voortschrijdende secularisering 
van het openbare leven, en tenslotte de 
ideeën van socialisme en communisme. 
Tegenov~r die stormloop van vreemdsoor
tige ideologieën moest de Kerk zich verde
digen. Ze moest haar leer voorhouden aan 
een wereld die voor die stromingen steeds 
ontvankelijker werd. 

Dat gebeurde op een indrukwekkende 
wijze. Alle Pausen van de 19e eeuw, ieder 
op zijn manier, hebben deze ideeënstrijd 
gevoerd. Ze werden daarbij geholpen door 
een in de strijd beproefd episcopaat. En de 
orden, voorop de Jezuïeten, hebben het 
hunne tot de afweer van de moderne ideo
logieën bijgedragen. 

Maar zie, op het einde van de 19e eeuw 
kwam er een beweging op die de naam 
modernisme kreeg en die de pretentie had 
om de Kerk te hervormen, d. w. z. aan 't 
moderne geestesleven aan te passen. De 
nieuwe richting was gevaarlijker dan ·alles 



wat zich tot nu toe had vertoond, want ze 
was in zekere zin een samenvatting van 
alle vijandelijke ideologieën of, zoals Pius 
X het uitdrukte: »het gif van alle ketterijen 
tegelijk.« 

We zullen ons nu verder bezighouden 
met deze beweging binnen de Kerk (want 
dat was 't) . Om te beginnen: wat verstaan 
we onder modernisme? De uitdrukking 
wordt dikwijls ongenuanceerd gebruikt 
voor iedere nieuwigheid op religieus ge
bied. Dat is niet helemaal juist. Een nieu
wigheid in 't kerkelijk leven kan, maar 
moet niet, uit een modernistische geestes
houding voortkomen. Modernisme bete
kent meer dan wat men gewoonlijk onder 
»modem« verstaat. Ook in vroegere eeu
wen is de Kerk steeds weer overgegaan 
tot veranderingen als gerechtvaardigde be
hoeften erom vroegen, b. v. op het gebied 
van het kerkelijk recht, maar ook, met ge
paste behoedzaamheid en eerbiediging van 
de traditie, op liturgisch gebied. 

De eerste systematische behandeling van 
de modernistische ideeën en dwalingen 
vinden we in de encycliek »Pascendi« van 
Pius X, 8 september 1907. De encycliek 
berust, wat 't le deel betreft, hoofdzakelijk 
op een beknopte samenvatting van stellin
gen uit de geschriften van modernistische 
woordvoerders. Terwijl de leidende figu
ren van de modernistische beweging, filo
sofen, dogmatici, exegeten of kerkhistorici, 
telkens slechts fragmenten 1 van het moder
nisme behandelen, heeft het pauselijk 
rondschrijven »Pascendi« deze fragmenten 
verwerkt en de geestelijke samenhang van 
het geheel blootgelegd. 

Slechts de wereld van de verschijnselen is 
kenbaar 

Volgens de encycliek is de grondslag van 
het modernisme een valse filosofie, een 
filosofie die leert dat het menselijk verstand 
niet in staat is om het bovenzinnelijke te 
kennen. Het menselijk kenvermogen is 
volgens die leer helemaal beperkt tot de 
wereld van de verschijnselen. Wat buiten 
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de wereld van de zintuigen ligt blijft voor 
ons verborgen. Bijgevolg kan het menselijk 
verstand ook God niet kennen. Nooit, zo 
zegt die filosofie, kan God gevonden wor
den door hi;t menselijk verstand. Er zijn 
dus ook geen godsbewijzen. Die filoso
fische- opvatting heet agnosticisme. Het 
woord agnosticisme betekent »niet weten, 
niet inzien.« Die leer werd, zoals bekend, 
ontwikkeld en verdedigd door de filosoof 
van Königsbergen Immanuel Kant. Daar ze 
strijdig is met de katholieke leer, volgens 
welke de menselijke rede het vermogen 
bezit om God te kennen uit de werken van 
Zijn schepping, plaatste de Kerk het hoofd
werk van Kant, de »Kritik der reinen Ver
nunft,« op 11 Juni 1827 op de index van ver
boden boeken. De Kerk nam de natuurlijke 
aanleg van de mens. om langs de weg van 
het verstand God te kennen in bescher
ming. Op de 3e zitting van het Ie Vaticaans 
Concilie definieerde ze plechtig: »Als ie
mand beweert dat de ene ware God, onze 
Schepper en Heer, door het licht van de 
rede niet met zekerheid uit de geschappen 
dingen kan worden gekend, dan is hij in 
de ban.« En in dezelfde zitting zegt het 
Concilie: »Dezelfde heilige Moeder de Kerk 
houdt er ook aan vast en leert dat God, het 
begin en het einddoel van alle dingen, door 
het natuurlijk licht van de rede met zeker
heid uit de geschapen dingen kan worden 
gekend: want Zijn onzichtbaar wezen 
wordt sinds de schepping van de wereld 
in de geschapen dingen met het verstand 
gezien.« 

De Kerk heeft in die zinnen slechts dat
gene gedefinieerd wat altijd het geloof der 
christenen was en reeds in de geschriften 
van het Oud en Nieuw Verbond zijn neer
slag gevonden had. Reeds .in het boek der 
Wijsheid (13-,I-9) luidt 't: »Dwaas zijn alle 
mensen die God niet kennen, die niet, 
door de zichtbare goederen heen, Hem 
vermogen te zien, en wel Zijn werken aan
schouwen, maar de Schepper niet vinden. 
Want uit de grootheid en de schoonheid 
der schepselen kent men door vergelijking 



de Schepper.« En de H. Paulus zegt ons 
in de brief aan de Romeinen 1,19 enz. dat 
de heidenen zich met schuld beladen als ze 
God niet vereren. Want, zo zegt hij, »wat 
de mensen van God kunnen weten, is in 
feite onder hen bekend. God heeft het hun 
geopenbaard. Van de · schepping der 
wereld af wordt Zijn onzichtbaar wezen 
door de rede in Zijn werken aanschouwd, 
Zijn eeuwige macht namelijk en Zijn God
heid. Daarom zijn ze niet te verontschul
digen.« De schepping is nu eenmaal de 
eerste manier waarop God zich bekend 
heeft gemaakt, nog vóór Zijn bovennatuur
lijke Openbaring. Men kan God uit de 
schepping kennen, zoals men de kuns
tenaar uit zijn werken kent. 

Waarom heeft de vraag of Gods bestaan 
met het licht van ons verstand te kennen 
is, voor ons geloof zo'n beslissende bete
kenis? Op die vraag is er maar één ant
woord: omdat het vermogen om het be
staan van God in te zien de voorwaarde 
is voor een openbaringsgodsdienst. Want 
pas dan kan ik geloven, als ik weet dat er 
een God bestaat die tot ons spreekt. Als 
de mogelijkheid van het kennen van God 
langs de weg van de natuur wordt ge
loochend, dan is de weg naar de christe
lijke openbaring versperd. Voordat ik kan 
geloven dat God zich aan ons heeft 
geopenbaard, moet ik eerst weten dat Hij 
bestaat. 

Afkeer van de scholastiek 

De encycliek van Pius X tegen het mo
dernisme stelt de filosofie van de H. Tho
mas tegenover het door de modernisten 
verdedigde agnosticisme. De encycliek zegt 
onomwonden: »Uit de verbinding van de 
valse filosofie met het geloof is het mo
dernistisch systeem ontstaan met al zijn 
grove dwalingen.« En verder lezen we: »De 
scholastieke filosofie en theologie wordt 
door de modernisten altijd bespot en ver
acht. Of dat uit onwetendheid of vrees 
gebeurt, of om beide redenen, één ding 
staat vast: zucht naar nieuwigheid gaat 
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altijd samen met haat tegen de scholastiek. 
Er bestaat geen duidelijker aanwijzing dat 
iemand voor het modernisme begint te 
voelen dan dat hij blijk geeft van beginnen
de afkeer van de scholastiek.« Pius X her
innert verder aan een zin uit de door zijn 
voorganger Pius IX uitgevaardigde Sylla
bus, waarin de opvatting is veroordeeld 
dat de methodes en beginselen van de 
scholastiek niet zouden passen bij de 
noden van onze tijd en de vooruitgang van 
de wetenschappen. Pius X heeft hier niets 
nieuws gevonden. Hij sluit zich alleen 
maar aan bij de traditie van de Kerk, die 
de filosofie van de H. Thomas altijd als een 
veilige gids heeft beschouwd bij het zoeken 
naar de waarheid. Al in 't begin van de 14e 
eeuw, nog vó6r de heiligverklaring van 
Thomas, wordt zijn leer op de voorgrond 
geplaatst als de doctrina communis, de leer 
die door alle christelijke scholen moet wor
den verkondigd. Toen Paus Johannes XXII 
hem in 1323 heilig verklaarde, deed hij dat 
niet zonder ook zijn leer grote lof toe te 
zwaaien. Sedert de lSe eeuw krijgt de H. 
Thomas de erenaam doctor angelicus. In 
1567 kende Paus Pius V hem de titel kerk
leraar toe. De Paus wees daarbij C?P de 
betekenis van de H. Thomas voor het Con
cilie van Trente. Leo XIII riep Thomas uit 
tot patroon van de katholieke _scholen en 
spoorde krachtig aan om zijn opvattingen 
te · bestuderen. De Codex Iuris Canonici, 
het kerkelijk wetboek van 1917, schrijft het 
thomisme voor de vorming van de clerus 
voor. Pius XI riep in 1923 de katholieke 
intellectuelen toe: »lte ad Thomam« (gaat 
naar Thomas). In zijn encycliek »Humani 
Generis« van 12 augustus 1950 betitelde 
Pius XII de thomistische filosofie als »Hanc 
nostram philosophiam,« deze onze filoso
fie. In de kunst wordt de H. Thomas van 
oudsher met een stralende zon uitgebeeld, 
omdat hij door zijn leer de Kerk verlicht. 

Voor Pius X was 't prijsgeven van de 
grondbeginselen van de thomistische filo
sofie de voornaamste oorzaak van het mo
dernisme. Om ervoor te zorgen dat de be-



ginselen van het thomisme zo zuiver en zo 
algemeen mogelijk zouden worden ver
spreid, gaf hij de jezuiet Guido Mattiussi, 
professor aan de Gregoriana in Rome en 
uitstekend kenner van het thomisme, de 
opdracht om de .leer van de H. Thomas 
kort en bondig weer te geven. Mattiussi 
kweet zich met zo'n buitengewoon heldere 
en ·juiste formuleringen van zijn taak dat 
hij daarvoor uitbundig werd geprezen door 
de Romeinse Congregatie van de semi
naries en de universiteiten. 

Godsdienst is ervaring 
Volgens de leer van het modernisme is, 

zoals we al gezien hebben, het kenvermo
gen van de mens tot het aardse beperkt. 
Het transcendente, het bovennatuurlijke is 
dus onkenbaar. Daar het bestaan van een 
wereld buiten de onze volgens de moderne 
filosofie zonder meer twijfelachtig gewor
den is, wordt God helemaal naar het inner
lijk van de mens verbannen. Hij kan alleen 
maar langs een irrationele weg vermoed 
en gevoeld worden. Met die godsdienst
filosofie van het modernisme moeten wij 
ons nu bezighouden. · 

Het modernisme zegt: God kennen door 
middel van het verstand is onmogelijk. Bij
gevolg is er ook geen openbaring in die zin 
dat God van· buiten af tot de mensen 
spreekt. Alle godsdiensten komen in de 
ogen van de modernisten oorspronkelijk 
uit het innerlijk leven voort. Alle geloof is 
dus een resultaat van innerlijke ervaring. 
Het geloof ontstaat zonder inwerking van 
buiten als een intuïtie van het hart; het is 
een innerlijk belèven en ervaren. Gods
dienst is volgens het modernisme in essen
tie »religieuze ervaring.« Godsdienst is niet 
gebasee~d op gezag dàt van buiten komt. 
Er bestaat geen goddelijke openbaring bui
ten de ziel. Er bestaat geen spreken van 
God dat zich tot het menselijk verstand 
richt. Er bestaat alleen maar een rechts
treeks contact van de ziel met het absolute, 
het oneindige, een contact dat door een 
psychische behoefte wordt veroorzaakt. 
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De modernisten stellen zich dat meer 
gedetailleerd zo \'.Oor: In 't onderbewust
zijn van de menselijk ziel sluimert een be
hoefte aan het goddelijke die niet nader 
kan worden geformuleerd. Zo nu en dan 
wordt aan die behoefte voldaan door een 
ervaring van het gevoel. Dat gevoel ont
staat spontaan, aanvankelijk zonder ver
standelijke overweging. Het is de oor
sprong van alle godsdienst. Godsdienst 
kan volgens de modernisten helemaal niet 
anders ontstäan. Alie godsdiensten, ook de 
christelijke, zijn slechts resultaten van dat 
intuïtieve contact met het Oneindige. Op 
dit gevoel, dat met God verenigt, berust 
het geloof. Dit geloof is in de zuiverste 
zin van het woord »openbaring,« omdat 
God zelf zich in het binnenste van de mens 
bekend maakt. Het modernisme kent dus 
slechts een heel subjektieve gevoelsgods
dienst, geen van buiten komende objektie
ve openbaringsnormen. Die leer wordt 
genoemd immanentisme, van het Latijnse 
»immanere<« -»erinblijven.« De oorsprong 
van de godsdienst moet volgens het mo
dernisme dus toegeschreven worden aan 
het in 't onderbewustzijn verborgen religi
eus gevoel. Dit intuïtief contact met het 
goddelijke is echter eerst nog onduidelijk 
en vaag. Dan komt het menselijk verstand 
dit gevoel te hulp. Het probeert 't te ver
woorden. Het verstand doorlicht en analy
seert het religieus gevoel. Zo ontstaan vol
gens de modernistische opvatting de kerke
lijke dogma's, namelijk op 't ogenblik dat 
de bewerking van de gevoelsbelevénis door 
't verstand zo ver gevorderd is, dat ze zich 
laat vastleggen in stellingen die door het 
kerkelijk gezag worden goedgekeurd. 
Evenals de orthodoxe katholiek kan ook 
de modernist dus van dogma's spreken. 
Maar daaronder verstaat hij iets geheel an
ders. In de ogen van de modernist zijn 
dogma's door 't kerkelijk leergezag aange
nomen theoretische maaksels die vorm 
moeten geven aan een in de menselijke ziel 
opkomend subjectief · religieus geveel. 
Daaruit volgt onvermijdelijk dat die formu-



leringen ste~ds opnieuw moeten worden 
aangepast aan de subjectieve ervaring, dat 
modernistische dogma's variabel zijn en 
dat de ontwikkeling ervan gelijke tred moet 
houden met de ontwikkeling van de reli
gieuze ervaring. Die »dogma's« zijn niets 
anders dan omhulsels van het religieus 
gevoel. Als ze niet meer bij de religieuze 
gevoelswereld passen, als ze er niet meer 
door worden gevoed, dan moeten ze aan de 
kant, want dan zijn' t lege, holle, onvrucht
bare formules waaruit 't religieuze leven 
geweken is. Ze zijn nutteloze ballast, die 
moet worden afgeworpen. De veranderde 
religieuze gevoelsindrukken moeten dan 
vervangen worden door formuleringen die 
overeenstemmen met de nieuwe religieuze 
ervaringen. 

Geen duivel - geen verrijzenis 
Men merkt hier al een parallel met de 

moderne theologie. Dat zal ik aan de hand 
van een voorbeeld toelichten: 
U hebt in de media wel de controverse 
gevolgd over de duivelbezwering van Klin
genberg. Het gaat ons nu niet om de vraag 
of daar kwestie is geweest van een echte 
bezetenheid. Voor ons is vooral interessant 
het ambtelijk standpunt van de bisschop 
die hier tot oordelen was aangewezen: Jo
seph Stangl van Würzburg. Stangl heeft 
een op 11 augustus 1976 gedateerde »Ver
klaring over wat er in Klingenberg is 
gebeurd« gepubliceerd. Daarin wordt o. a. 
gezegd: »Een blik op het wereldbeeld van 
de Bijbel toont dat de mens van het bij
bels cultuurgebied zich de wereld niet kon 
voorstellen zonder duivels. Naast andere 
invloeden heeft er misschien ook toe bijge
dragen de directe ervaring dat het kwade 
de mens overvalt als een macht die hij niet 
kan ontlopen, dat de mens niet zelden een 
drang naar het kwade in zich voelt. Dit 
wereldbeeld wordt ook verondersteld door 
kèrkelijke uitlatingen over die kwestie, 
zonder dat het daardoor onvoorwaardelijk 
moet worden beschouwd als een verplicht 
stuk kerkelijke leer . " In de Bijbel en in 
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de uitspraken van het kerkelijk leergezag 
gaat 't er vrijwel alleen maar om, dat God 
en God alleen sterker is dan al het kwade.« 
Tot zover Stangt. 

Wat zegt een katholiek bisschop hier 
eigenlijk? Toch niets anders dan: er zijn 
geen demonen, er is geen duivel. Je kunt 
beter zeggen dat de mens in zijn binnenste 
bemerkt hoe het kwade hem overvalt en 
hoe hij zich daar nauwelijks tegen kan ver
weren. Het kwaad lijkt hem bijna opper
machtig. En uit die ervaring van machte
loosheid en overgeleverd-zijn aan duistere 
machten, uit dat drama dat zich in zijn 
binnenste afspeelt, daaruit ontstaat de 
voorstelling van een boos wezen dat 't op 
hem gemunt heeft. Overeenkomstig de 
trap van beschaving van toen probeerde 
men die belevenis, die ervaring te personi
fiëren. Die personificatie wordt dan over
genomen in de heilige Schrift, en tenslotte 
heeft ook het kerkelijk Leergezag de voor
stelling ovèrgenomen: men spreekt van de 
duivel. 

Dit is echter geen definitieve uitspraak. 
Die kan en moet worden herzien, als het 
veranderde religieuze bewustzijn van de 
mensen het verlangt, als de innerlijke reli
gieuze ervaringen niet meer overeenstem
men met het oude beeld, het beeld van het 
in de persoon van de duivel gepersoni
fieerde .kwaad. Het geloof in de duivel, 
waartoe vroegere generaties waren gek-0-
men vanuit hun religieuze ervaring en dat 
opgenomen werd in de leer van de Kerk, 
is tegenwoordig achterhaald. Hier hebt U 
een klassiek voorbeeld van en officiële 
kerkelijke uitspraak die door en door mo
dernistisch is. 

Een ander voorbeeld: hoe stellen onze 
modernistische critici van het Evangelie 
de verrijzenis van Christus voor, dit cen
trale gebeuren van het christelijk geloof? 
Natuurlijk niet zo naïef als de voor-conci
liaire Kerk! Hoe zou je je dat ook moeten 
voorstellen, een dode die weer levend 
wordt! Maar ronduit zeggen dat Jezus van 
Nazareth na zijn dood op Golgotha dood 



gebleven is, zo dom is men toch ook weer 
niet. Zo'n publieke bekentenis zou immers 
tot gevolg hebben dat men door de gelo
vigen als dwaalleraar werd doorzien en af
gewezen. Met zo'n open en eerlijk toege
geven ongeloof zou 't niet meer mogelijk 
zijn om nog actief te blijven binnen de 
Kerk. Dus gooit men 't over een andere 
boeg: het belang van de detailbeschrijvin
gen, die in de verrijzenisverhalen van de 
Evangelies inderdaad uiteenlopen, wordt 
opgeblazen. Men verzwijgt dat 't hier 
slechts om details gaat die de kern van de 
mededeling niet raken, ja, deze in zekere 
zin nog méér geloofwaardig maken: een af
spraak onder de evangelisten wordt erdoor 
uitgesloten. 

Eerst probeert men dus met groot ver
toon van schijngeleerdheid de geloofwaar
digheid van de verrijzenisverhalen op losse 
schroeven te zetten. Tegelijkertijd sugge
reert men echter geruststellend dat dit aan 
het christelijk geloof geen afbreuk doet. 
Want natuurlijk is er met de gekruisigde 
en begraven Heer iets gebeurd. Echt mo
dernistisch wordt dat gebeuren ongeveer 
zo voorgesteld: 

De apostelen hebben na de dood, van hun 
Heer de dagen doorgebracht in vrees en 
neerslachtigheid .. Maar toen hebben ze iets 
ervaren dat helemaal immanent bleef, wa~r 
geen enkel uiterlijk gebeuren bij betrokken 
was: noch het leeg-zijn van het graf, noch 
het getuigenis van de vrouwen, noch de 
verschijningen van de Verrezene zelf. De 
apostelen hebben wel bij zichzelf gezegd 
dat de activiteit van hun Meester, in wiens 
ban ze hadden geleefd, wiens leer ze had
den gehoord en zo verheven hadden ge
vonden en die hun de komst van het Rijk 
van God had beloofd, met de smadelijke 
kruisdood toch niet afgelopen kon zijn! Zo 
voelden ze in hun binnenste de zekerheid. 
groeien dat de .zaak van Jezus verder ging, 
anders gezegd: dat de Meester hun nabij 
was en geestelijk onder hen bleef leven. 

Die ervaring heeft dan haar neerslag ge
vonden in het verhaal van Christus' verrij-

26 

zenis, die tenslotte door het kerkelijk Leer
gezag tot dogma is verklaard. Het dogma 
is dus niet de weergave van een historisch 
feit, maar enkel een beeld, een symbool 
voor een geestelijk gebeuren dat zich in de 
ziel van de leerlingen heeft afgespeeld. 

De modernistische immanentie-theologie 
leert dat de laatste oorzaak van de gods
dienst uitsluitend bestaat in. de subjectieve 
ervaring van het op zichzelf staand indi
vidu. 

Maar wat zegt de Kerk? 
Zeker is er een onuitroeibaar verlangen 

van de ziel naar God. Ons hart heeft geen 
rust, voordat het zijn rust vindt in U, zegt 
de H. Augustinus. Ook de H. Thomas en 
de scholastici beschouwden die behoefte 
aan God als een Wegwijzer naar Hem, een 
van de vele wegwijzers in de schepping. 
Voor hen was de hele schepping, de hele 
kosmos een openbaring van God, een ver
wijzing naar de Schepper. Vanaf de schep
ping, waartoe ook de menselijke ziel be
hoort, zochten en vonden ze de logische 
weg naar de Schepper. Uit het psycholo
gisch feit dat de menselijke ziel naar God 
verlangt heeft de H. Thomas afgeleid dat 
er een Schepper is, evenals hij het bestaan 
ervan door middel van het redenerend ver
stand uit het bestaan van de buitenwereld 
heeft afgeleid. Wij weten dat godsdienst 
méér is dan alleen maar kennen van God. 
Godsdienst is onderwerping van onze wil 
aan de Zijne. Al de krachten van onze ziel 
zijn daarbij van ·belang. Maar het uitgangs
punt van het godsdienstig leven is op de 
eerste plaats een kendaad. Ieder serieus 
mens stelt zich vroeg of laat immers de 
vraag naar de laatste oorzaak van het be
staan van mensen en dingen. De vraag 
naar het wat en waarom, het waarvandaan 
en waarheen, dus de vraag naar de cau
saliteit, dat is het moment waarop de gods
dienst wordt geboren. Dat kunnen we bij 
de oudste natuurvolkeren al waarnemen. 
Nooit hebben die de natuurverschijnselen 
als vanzelfsprekend beschouwd. · 

Of laten we het leven van onze heiligen 



nagaan, b. v. dat van de H. Franciscus, 
wiens geboortejaar wij nu vieren. Zie, daar 
trekt een groep jongelui onbekommerd en 
zingend door het nachtelijke Assisië. Hun 
liederen klinken op naar de sterrenhemel. 
De sterren geven antwoord. Een van de 
jongelui begrijpt hun taal: Francesco, de 
zoon van Pietro Bernardone. Op dat ogen
blik is hij er zich van bewust geworden 
dat het heelal zijn Schepper verkondigt. 
Van nu af is al het geschapene voor hem 
een verwijzing naar de Schepper. In alle 
dingen ziet hij de weerglans van Hem die 
wij de oorzaak van alle dingen noemen. 
Uit die geest is geboren de lofzang van de 
schepselen, het zonnelied van St. Francis
cus. 

Ook de persoon van Christus ontkomt 
niet aan de godsdienstfilosofische interpre
tatie-pogingen van de modernisten. Hij 
was voor hen een religieus genie, in 
wiens ziel bijzonder rijke en diepe religi
euze belevenissen ontstonden, die dan aan 
't bewustzijn werden doorgegeven. Dat 
proces kwam later (natuurlijk slechts 
figuurlijk, symbolisch) tot uitdrukking in 
het dogma van het Zoonschap Gods of 
dat van de allerheiligste Drievuldigheid. In 
de heilige geschriften van alle godsdiens
ten, dus ools, in de boeken van het Oude 
en Nieuwe Testament, vinden de rijke, 
religieuze ervaringen van bijzondere men
sen hun· neerslag in een literaire vorm. 
Daarom zijn die heilige geschriften ook zo 
waardevol. Maar volgens de modernisten 
kunnen ze geen aanspraak maken op eeu
wigheidswaarden, want er staan alleen 
maar religieuze ervaringen in van indivi
duele mensen en afzonderlijke volkeren, 
ervaringen die steeds weer door nieuwe 
en andere kunnen worden achterhaald, 
waardoor de oude hun waardè verliezen. 

U ziet dat het modernistisch systeem zo. 
sluw is uitgedacht dat men er alles in kan 
onderbrengen, maar slechts gerelativeerd. 
Zo is 'tb. v. ook gesteld met de sacramen
ten. De modernisten zeggen: sacramenten 
moeten er zijn; ~ant de mens heeft er be-
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hoefte aan. Hij heeft er behoefte aan om 
aan de godsdienst een uiterlijke, met de 
zintuigen waarneembare vorm te geven. 
Aan ·die menselijke behoefte danken de 
sacramenten van de Kerk hun ontstaan, 
niet aan een goddelijke instelling. 

Kerk van onder op 
Zo is 't ook met de Kerk zelf gesteld. De 

modernisten zeggen: Er moet een Kerk 
zijn, maar die is geen werk van God, maar 
een vrucht van het collectief bewustzijn 
van de mens. De mens is een sociaal we
zen. Hij wil en moet zich daarom met hen 
verbinden die hetzelfde of ongeveer het
zelfde religieuze bewustzijn hebben. Uit 
die innerlijke drang, en niet door godde
lijke instelling, is de Kerk ontstaan. Maar 
andere mensen, andere volkeren, andere 
culturen hebben een ander religieus 
bewustzijn. Ze moeten elkaar dus buiten 
de katholieke Kerk ontmoeten in andere 
godsdienstige gemeenschappen. Hier is de 
modernistische grondslag te vinden voor 
de geproclameerde godsdienstvrijheid en 
de sindsdien in praktijk gebrachte oecu
mene. Ook het kerkelijk gezag wordt door 
het modernisme niet bestreden. Maar dat 
gezag vertegenwoordigt niet meer de 
lerende Kerk (ecclesia docens), tegenover 
welke de gelovigen de luisterende Kerk 
(ecclesia discens) zijn, neen, de rollen wor
den omgekeerd: het is de taak van het 
kerkelijk gezag om de religieuze gevoelens 
van de individuen tot uitdrukking te bren
gen in een leer die voortdurend verandert. 

't Vorig jaar heeft Karl.Rahner een veel
zeggend opstel geschreven over »Officiële 
geloofsleer van de Kerk en feitelijk geloof 
van het volk.« Het is verschenen in het 
door hem met Heinrich Fries uitgegeven 
verzamelwerk »Theologie in vrijheid en 
verantwoordelijkheid.« In dat opstel wordt 
het feitelijk geloof van het volk, ook waar 
't van het kerkelijk gezag afwijkt en als ver
minkt en verkeerd moet worden 
beschouwd, erkend als normatieve, bin
dende kracht voor de officiële katholieke 



geloofsleer. Het kerkelijk Leergezag moet 
zich dus niet meer (tenminste niet uitslui
tend meer) oriënteren op de goddelijke 
openbaring, maar op het geloof zoals de 
basis dat beleeft. Dat is onvervalst moder
nisme! Voortaan zijn de opvattingen van 
de basis dus normatief. Tot nu toe werd 
het kerkelijk Leergezag uitgeoefend door 
de lerende Kerk, de ecclesia docens; van nu 
af wordt het omlaaggehaald en in handen 
gelegd van de Kerk die moet luisteren, de 
ecclesia discens. Het Leergezag moet zich 
maar aan pe opvattingen van de basis aan
passen. Bijzonderheden over de inhoud 
van dit opstel van Karl Rahner kunt U na
lezen in 't februari-nummer van het tijd
schrift »Der Fels.« Wij raden U beslist aan, 
daarvan kennis te nemen. 

Liturgie van onder op 

Overeenkomstig de regel »lex orandi- -
lex credendi« (vert.: de wet die voorschrijft, 
hoe we moeten bidden, bepaalt ook ons 
geloof) weerspiegelt de modernistische 
theologie zich in de liturgie van de Kerk. 
Dat de modernisten ten tijde van Pius X 
geen eisen hebben gesteld op liturgisch ge
bied is wel toe te schrijven aan het feit dat 
zo'n vermetel waagstuk tot mislukking was 
gedoemd. Het kerkelijk gezag van toen zou 
niet bereid zijn geweest om op de eisen 
in te gaan. Het was onmogelijk om op dat 
gebied terrein te winnen. Daarom viel men 
rechtstreeks het dogma aan, wat dank zij 
de waakzaamheid van de Kerk mislukte. 

In tegenstelling daarmee wist de tweede 
golf van modernisme, die sind het begin 
van de zestiger jaren de Kerk verwoest, 
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de eerste bres te forceren op het terrein van 
de liturgie. Men eiste liturgische verande
ringen en bracht die eis in 't eerste Con
cilie-schema tot uitdrukking. 

De nieuwe liturgie draagt duidelijk i:no
dernistische trekken. Ook hier is de v~ran
dering van richting, van 't objectieve naar 
't subjectieve, onmiskenbaar. Stond in de 
oude liturgie centraal de adoratio .Dei, de 
aanbidding van God, waarop heel het doen 
en bidden zowel van de celebrant als van 
de gelovigen moest worden gericht, nu is 
alles afgestemd op de gevoelens van de 
basis. Tegenwoordig wordt de vraag 
gesteld of 't wel »inslaat.« Maar alleen dát 
slaat in wat de gevoelens en denkbeelden 
van de basis in 't gevlij komt. De gods
dienstige opvattingen van het kerkvolk 
hebben niet alleen een beslissende invloed 
op de leer van de Kerk, maar ook op haar 
liturgie. Dat openbaart zich o. a. in het 
celebreren versus populum, de plaatsing 
van het volksaltaar, de afschaffing van de 
gewijde taal en een ontheiliging op grote 
schaal van de liturgie. Daarvan slechts en
kele voorbeelden: het staande communi
ceren, de handcommunie van de »mondig 
verklaarde« leken, het uitdelen van de 
Eucharistie door leken, wereldse begroe
tingen als »Ik wens U 'n mooie zondag,« 
enz. Ook de vervalsing van de Consecratie
woorden »voor velen« door »voor allen« 
hoort daarbij. Die past ongetwijfeld bij de 
op zoveel plaatsen aangenomen »heils
zèkerheid« van de massa. Kardinaal Suen
ens had geen ongelijk, toen hij Vaticanum 
II het jaar 1789 van de Kerk noemde. 

(Slot volgt) 



Data en feiten 

Uren voor de H. Missen 
in de voornaamste huizen en kapellen van de Priesterbroederschap in Duitsland, Zwitser
land en België: 

Duitsland 
Priesterseminar Herz Jesu, Zaitzkofen, 8306 Schierling, tel. 09451/1225 en 1959 

Zondags 8.30 en 10.00 uur 
Door de week 7.15 en 17.15 uur 

Priorat St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, tel. 0681/854588 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags 17.45 uur; op de andere weekdagen om 7.00 uur 

Priorat St. Bonifatius, 4300 Esse1!-Bergeborbeck, Bottropstr. 295, tel. 0201/664922 
Zondags 8.00 uur en 9.30 uur 
Dinsdags en vrijdags om 18.00 uur, op de andere weekdagen om 7.00 uur 

St. Maria Regina Cistercii, 4150 Krefeld-Fischeln, Wimmersweg 6, tel. 02151/302811 
Zondags 16.00 uur 

Zwitserland 
Internationaal Priesterseminarie St. Pius X, CH-1908 Ecöne-Riddes, tel. 026/ 62927 en 62308 

Zondags 7.15 uur, 9.00 uur, 10.00 uur 
Door de week 7.15 uur, 17.30 uur 

Priorat St. Niklaus von Flüe, CH-4613 Rickenbach (SO), tel. 062/461818 
Zondags 18.00 uur 
Door de week 7.15 uur 

België 
Carmel van het H. Hart 16, rue des Wagnons, 7380 Quiévrain, tel. 065/457922 

Zondags 10.00 uur (Lof om 17.00 uur) 
Door de week om 8.00 uur, behalve 's maandags .. Dan om 7.45 uur 

Priorij van Christus-Koning, 37, rue de la Concorde, 1050 Brussel, tel. 02/512.09.44 
Zondags 8 uur en 10.30 uur 
Door de week om 7.15 uur 

St. Pius V Kapel, Plantinkaai 2, 2000 Antwerpen, tel. 031/37.65.97 
Zondags 9 uur en 11 uur 
Vrijdags 18.45 uur 

29 



Boeken 

De volgende boeken en brochures zijn voor onze vrienden en w~ldoeners beschikbaar 
tegen vrijwillige bijdragen: 

Kompendium der christlichen Lehre, door Zijn Heiligheid Paus Pius X voor de diocesen 
van de provincie Rome. Duitse vert. Wien 1981, 496 bldz., geheel linnen. 

Erzbischof Lefebvre und das Heilige Offizium 28-1-'78 .- 29-1-'79. Het proces tegen 
Aartsbisschop Lefebvre voor de Congregatie van het Geloof. Briefwisseling en protocol 
van de zittingen. Duitse vertaling Wenen '81, 103 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Ein Bischof spricht. Geschriften en redevoeringen. Duitse 
vertaling Wien 1976, 288 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Ich klage das Konzil an, Duitse vertaling Martigny 1977, 
104 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Die Luthermesse, voordracht, 24 bldz. 

Aartsbisschop Marcel Lefebvre, Satans Meisterstück, voordracht, 50 bldz. 

Ecöne; Offene Türen 53 bldz. 

P. Didier Bonneterre, Die liturgische Bewegung von Dom Guéranger bis Annibale Bug
nini oder das trojanische Pfe.rd in der Stadt Gottes, Duitse vertaling Wien 1981, 216 bldz. 

P. Franz Schmidberger, Die Gegenreformation des 20. Jahrhunderts, twee voordrachten, 
1981, .32 bldz. 

Prof. Dr. Georg May, Wo stehen wir?, 1980, 64 bldz. 

Schrijf voor Uw bestellingen naar ons »Priorat St. Maria zu den Engeln«, Julius-Kiefer
str. 11, 6600 Saarbrücken. 





Uitgever: Priesterbroederschap St. Pius X. 
Verantwoording: Pater Franz Schmidberger, St. Maria zu den Engeln, 6600 Saarbrücken, Julius Kieferstr. 11, 
tel. 09-49-681/854588. 
Giften in Nederland: Priesterbroederschap St. Pius X., rekening nummer 42.10.40.203, postgironr. 135646 Amrobank 
Amsterdam. 

Kössingcr KG 8306 Schierling 




